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หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง

หมวดที 1 ข้ อมูลทัว ไป
1. รหัสและชื อหลักสู ตร
ชือภาษาไทย
ชือภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
Bachelor of Fine Arts Program in Painting

2. ชื อปริญญา
ชือเต็มภาษาไทย
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม)
ชือย่อภาษาไทย
ศ.บ. (จิตรกรรม)
ชือเต็มภาษาอังกฤษ
Bachelor of Fine Arts (Painting)
ชือย่อภาษาอังกฤษ
B.F.A. (Painting)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ รียนตลอดหลักสู ตร
131 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4) ปี
5.2 ภาษาทีใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างชาติทีสามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
สถาบันการศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
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5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที 1 /2556
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครัQงที ............/............... เมือวันที........................เดือน.............................พ.ศ.........................
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครัQงที............/................ เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2558
8. อาชี พทีส ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ศิลปิ นอิสระ
8.2 ช่างวาดภาพอิสระ
8.3 นักวิชาการทางด้านจิตรกรรม
8.4 ผูจ้ ดั การฝ่ ายศิลป์
8.5 ครู -อาจารย์ดา้ นศิลปะ
9. ชื อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
รหัส

3920300334679

3610200213236

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ชือ-สกุล

นายสมพร แต้มประสิ ทธิ,

นายบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

ศม.

จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2545

ศ.บ.

จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2540

กศม.

ศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2541

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2533

ศษ.บ. จิตรกรรมสากล

10. สถานทีจ ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11(พ.ศ. 25552559) ทีกล่าวถึ งความพร้ อมของคนและระบบ ให้สามารถปรั บตัวทันต่อการเปลี ยนแปลงในอนาคตและ
แสวงหาประโยชน์อย่างรู ้ เท่าทันโลกาภิวตั น์ สร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั ทุ กภาคส่ วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง รัฐได้มองหาพลังขับเคลือนทางเศรษฐกิจใหม่ ทีเน้นการพัฒนาด้วยการเจริ ญเติบโตแบบสมดุลและ
ยังยืนบนพืQนฐานของความได้เปรี ยบทีแท้จริ งของประเทศ ทัQงนีQ เพือให้ประเทศไทย ได้มีการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ จากการทีพึงพิงปั จจัยการผลิตทีมีราคาถูก และใช้ทรัพยากรอย่างสิQ นเปลือง ไปสู่ ระดับสู งขึQน คือ
การให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริ งจัง จะต้องดําเนิ นการขับเคลือนการพัฒนาใน
วงกว้าง ให้ครอบคลุ มภาคเศรษฐกิ จจริ ง อยู่บนพืQนฐานของความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ น ผนวกเข้า กับ การใช้อ งค์ค วามรู ้ และนวัตกรรม ทัQง นีQ ก ารพัฒนาจะต้องมุ่ ง สู่ ก ารเป็ นเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ บนพืQนฐานของการใช้องค์ความรู ้ (Knowledge) การศึ กษา (Education) การสร้ างสรรค์งาน
(Creative) และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Property) ทีเชือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การ
สังสมความรู ้ ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ ได้ยึดรู ปแบบของ UNCTAD เป็ นกรอบ โดย
แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)
ศิ ล ปะ (Arts) สื อ (Media) งานสร้ า งสรรค์ตามลัก ษณะงาน (Functional Creation) จึ ง จํา เป็ นต้อ ง
เตรี ยมพร้อมให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลัก สู ต รได้ค ํา นึ ง ถึ ง การเปลี ยนแปลงด้า นสั ง คมและวัฒ นธรรมไทย ต่ า งได้รั บ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์ การเคลื อนไหวของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดนโดยขาดความรอบรู ้ ทีจะ
เป็ น สังคมในอนาคตจะเป็ นสังคมของความร่ วมมือทีเกิดจากการแข่งขัน และเป็ นสังคมภูมิปัญญามากขึQนใน
ลักษณะสังคมฐานความรู ้ แต่ในขณะเดียวกันก็แสวงหาความเป็ นท้องถินมากขึQน การขยายตัวโดยการเปิ ด
เสรี ทางการค้าทําให้เกิ ดการลอกเลี ยนแบบ การบริ โภคของวัฒนธรรมตะวันตก ซึ งจะแพร่ หลายและทําให้
รู ปแบบการบริ โภคในประเทศต่าง ๆ ทัวโลกมีรูปแบบเดี ยวกัน ในขณะเดี ยวกันการแพร่ หลายของกระแส
นิยมวัฒนธรรมตะวันออกก็มีมากขึQนทัQงในด้านอาหาร แฟชัน ภาพยนตร์ ดนตรี ซึ งจะมีโอกาสขยายตัวมาก
ในอนาคต รวมทัQง การย้า ยถิ นแบบไร้ พ รมแดน ซึ งมี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมรวมทัQงคุ ณภาพความเป็ นอยู่ สามารถถ่ า ยทอดความคิ ดผ่านการสร้ างสรรค์ผ ลงานจิ ตรกรรม
สามารถเป็ นกระจกเงาสะท้อนสังคม วัฒนธรรมผ่านสื อทางจิตรกรรม เพือกระตุน้ เตือนให้เกิ ดจิตสํานึ กทีดี
และเห็นคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทางด้านความเปลียนแปลงระบบการศึกษา ดังนัQนการบริ หาร
จัด การองค์ค วามรู ้ อย่า งเป็ นระบบเป็ นสิ งจํา เป็ น รวมถึ ง ทัก ษะทางวิช าชี พ ด้า นจิ ตรกรรม พร้ อ มที จะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการทีมีคุณภาพ เพือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ งเป็ น
ทัQงข้อจํากัดและเป็ นโอกาสในการนําประเทศเข้าสู่ การแข่งขันกับโลกเศรษฐกิจในอนาคต วิทยาลัยเพาะช่าง
ซึ งเป็ นสถาบันการศึกษาทีมุ่งมันผลิ ตบัณฑิตเพือเป็ นช่างของแผ่นดิน และจรรโลงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
โดยมี วิ สั ย ทัศ น์ เ พื อกํา หนดบทบาทในการเป็ นผูน้ ํา จัด การศึ ก ษา วิ จ ัย งานอนุ รั ก ษ์ สร้ า งสรรค์ และ
วัฒนธรรมไทย โดยใช้เทคโนโลยีเชิ งบูรณาการสู่ สากล จึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งรุ กทีมีศกั ยภาพ
เพือสร้ างบัณฑิ ตทีมีความรู ้ ความสามารถในงานสร้ างสรรค์ทีเป็ นมืออาชี พสู่ สากล บนฐานความเข้าใจใน
บริ บทของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของความเป็ นชาติไทย มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทัQงด้านวิชาชีพและวิชาการ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
12.2 ความเกีย วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทัQงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทีมีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทีมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชัQนนําด้านวิชาชี พ บนพืQนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
ประเทศ มุ่งสร้ างบัณฑิ ตทีมีความชํานาญในสาขาวิชาชี พ สามารถบูรณาการแนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกบั งานวิชาชี พ มีเอกลักษณ์ ยึดมันในคุณธรรม จริ ยธรรม ทํางานทัQงในและต่างประเทศได้
มหาวิทยาลัยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาหาความรู ้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งอาจทําให้เกิ ด
การสื อสารทางด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและค่านิ ยมของนักศึกษา
ดังนัQนการพัฒนาหลักสู ตรจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องเน้น และส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน มีความรู ้ ความสามารถใน
วิชาชี พอย่างชํานาญ เกิ ดความเชี ยวชาญ มี ความคิดเชิ งวิเคราะห์ สร้ างสรรค์พฒั นางาน มี ความสํานึ กใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนให้ดาํ รงชี พอย่าง
เท่าทัน และมีความสุ ขท่ามกลางความเปลียนแปลงทีรวดเร็ วของกระแสโลกาภิวตั น์
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน ทีเ ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน ของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีต ้ องเรียนจากคณะ / สาขาวิชาอืน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
13.2 รายวิชาทีเ ปิ ดสอนเพือ บริการคณะ / สาขาวิชาอืน
ไม่มี
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13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะประสานงานกับอาจารย์ผูแ้ ทนจากภาควิชาอื9นหรื อจากคณะอื9 น
เพื9อ การจัดตารางเรี ยน ให้ได้ผลการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี

หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิตมีทกั ษะความรู ้ทางด้านจิตรกรรม พร้อมทีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการทีมีคุณภาพ
เพือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
1.2 ความสํ าคัญ
มนุษย์ผสู ้ ร้างสรรค์ได้ใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมให้ผชู มได้รับรู ้ชืนชม
ความงาม ซึ ง เป็ นพลังสําคัญทีแสดงให้เห็นถึงความรุ่ งเรื องแห่งอารยธรรม และความงดงามจากการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมเป็ นสุ นทรี ยภาพทีตอบสนองความต้องการทางจิตใจโดยใช้การรับรู ้ทางสายตา
ศาสตร์ แห่งการสร้างสรรค์นQ ีถูกถ่ายทอดจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ท่ามกลางบริ บททีเปลียนแปลงด้วย
รู ปแบบ เนืQอหาและกลวิธี แต่สิงทียังคงอยูเ่ คียงคู่กบั การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมคือ ความงาม และศาสตร์
แห่งจิตรกรรมนีQ สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
จะเป็ นส่ วนหนึงในการทําหน้าทีถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู ้เคียงคู่ไปกับสุ นทรี ยข์ องสังคมทีเปลียนแปลง
สื บต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและบริ หารจัดการงานศิลปะ
1.3.2 ผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ ทางจิตรกรรม สามารถศึกษาค้นคว้า บรรยาย วิเคราะห์ตามหลักการ
ทางจิตรกรรม
1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิทางทัศนศิลป์ และศิลป์ ร่ วมสมัยทีเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรม
1.3.4 ปลูกฝังให้บณั ฑิต มีคุณธรรม จริ ยธรรม และรับผิดชอบต่อหน้าทีและสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง

กลยุทธ์

- ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต - พัฒนาหลักสูตรอย่างสมําเสมอ
ให้มี มาตรฐานไม่ตากว่
ํ าที สกอ. โดยการแต่งตัQงคณะกรรมการ
กําหนด
พัฒนาหลักสูตรทีประกอบด้วย
อาจารย์ ศิษย์เก่าและผูท้ รงคุณวุฒิ
- ติดตามประเมินหลักสูตรโดยการทํา
แบบประเมินนักศึกษาปั จจุบนั อาจารย์
ผูส้ อน และ บัณฑิต
-ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลียนแปลงในความ
กับความต้องการของสถาน
ต้องการของสถานประกอบการและสังคม
ประกอบการและสังคม

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีD
- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- รายงานการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของ
สถานประกอบการและสังคม

หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี การศึกษาหนึงๆ ออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาภาคปกติซึงเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที 1 (First Semester) เริ มตัQงแต่เดือนมิถุนายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
15 สัปดาห์
ภาคการศึ ก ษาที 2(Second Semester) เริ มตัQง แต่เดื อนพฤศจิ กายน เป็ นต้น ไป มี ระยะเวลาศึ กษา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ งเป็ นภาคการศึกษาทีไม่บงั คับ ใช้เวลา
การศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิมชัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที 1
(First Semester)
เริ มตัQงแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที 2
(Second Semester)
เริ มตัQงแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
(Summer Semester)
เริ มตัQงแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.2 การลงทะเบียน
1. จํานวนหน่ วยกิตการลงทะเบียน
ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิ น 9 หน่ วยกิ ต
ส่ วนสําหรับการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากลงทะเบียนเรี ยนทีมีหน่วยกิ
ตแตกต่างไปจากข้างต้น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
2. ระยะเวลาการลงทะเบียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเพือศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ กาํ หนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาทีสมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรศิลปบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจมีพQืนฐานการเรี ยนรู ้รวมทัQงทักษะและความสามารถทางด้านศิลปกรรมไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
กรณี ทีนักศึกษามีความรู ้ ทักษะและความสามารถด้านศิลปกรรมไม่เพียงพอจําเป็ นต้องปรับพืQนฐาน
ทางด้า นศิ ล ปกรรมโดยจัด สอนเพิ มเติ ม ก่ อนเริ มเข้า เรี ย นภาคการศึ ก ษาแรกหรื อเสริ ม นอกเวลาในภาค
การศึกษาแรก
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ชัQนปี ที 1
ชัQนปี ที 2
ชัQนปี ที 3
ชัQนปี ที 4
รวม
คาดว่ าจะจบการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนีQ
(1)งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
944,000
หมวดค่าจ้างประจํา
54,000
(2)งบดําเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
100,000
หมวดค่าใช้สอย
159,200
หมวดค่าวัสดุ
100,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค 20,000
(3)งบลงทุน
หมวดครุ ภณั ฑ์
100,000
รวมทัQงสิQ น
(4) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

40
40
-

40
40
80
-

998,000

329,200

100,000
1,427,200
11,893

40
40
40
120
-

40
40
40
40
160
40

40
40
40
40
160
40

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัQนเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ระยะเวลาการสํ าเร็จการศึกษา
สําหรับผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน...8.... ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน....6....ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.....12.........ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน.....14.........ภาคการศึกษา
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืQนฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 แผนศึกษา (ฝึ กงาน)
กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป
2.3.2 แผนศึกษา (สหกิจศึกษา)
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

131

หน่ วยกิต

31
3
3
15
9
1
94
12
63
19

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป 31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีD
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทัวไป
General Psychology
HUM 1007 พืQนฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีD
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
Life and Social Skills
SOC 1017
กฎหมายการค้า
Commercial Law
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีD
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
THA 1002
วรรณคดีศึกษา
Literature Studies
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
Speaking and Writing for Career
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัวไป*
General English
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
English for Career

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
ENL 2006
การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 9 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีD
SCI 1003
เคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
SCI 1015
มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
MTH 1011
คอมพิวเตอร์ พQืนฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Computer
MTH 1015
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พQืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีD
PED 1027
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
REC 1001
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
มคอ.02
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่ วยกิต
2.1. กลุ่มวิชาพืนD ฐานวิชาชี พ 12 หน่ วยกิต ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีD
ART 1101
วาดเส้น
Drawing
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
Composition
ART 1103
กายวิภาค
Anatomy
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
History and Style of Arts
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
History and Style of Thai Arts
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
Aesthetics and Art Criticism
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 63 หน่ วยกิต ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีD
PAT 1209
ทฤษฎีสี
Theory of Color
PAT 1210
วาดเส้นเพื9องานจิตรกรรม 1
Drawing for painting 1
PAT 1211
จิตรกรรม 1
Painting 1
PAT 1212
จิตรกรรม 2
Painting 2
PAT 2213
วาดเส้นเพื9องานจิตรกรรม 2
Drawing for painting 2
PAT 2214
องค์ประกอบศิลปะ 1
Composition 1
PAT 2215
จิตรกรรม 3
Painting 3

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(1-2-3)
3(1-4-4)
4(1-9-5)
4(1-9-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-5)
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PAT 2216
PAT 3217
PAT 3218
PAT 3219
PAT 3220
PAT 3221
PAT 3222
PAT 4223
PAT 4224
PAT 4225

จิตรกรรม 4
Painting 4
วาดเส้นเพื9องานจิตรกรรม 3
Drawing for painting 3
องค์ประกอบศิลปะ 2
Composition 2
องค์ประกอบศิลปะ 3
Composition 3
ประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยใหม่
History of Modern Arts
จิตรกรรม 5
Painting 5
จิตรกรรม 6
Painting 6
การศึกษาค้นคว้าศิลปะ
Study and Research in Art
จิตรกรรม 7
Painting 7
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีD
2.3.1 กลุ่มวิชาฝึ กงาน
PAT 2301
การเตรี ยมการฝึ กงาน
Preparation On The Job Training
PAT 2302
การฝึ กงาน
On The Job Training
PAT 3303
สัมมนางานจิตรกรรม
Painting Seminar

4(1-9-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
5(1-12-6)
5(1-12-6)
3(2-2-5)
5(1-12-6)
6(0-18-6)

1(0-2-1)
4(0-30-0)
2(2-0-4)
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2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
PAT 3304
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
PAT 4305
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
2.3.3 กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป
PAT 1319
เทคนิคจิตรกรรมสี นD าํ ภาพทิวทัศน์
Water color Painting Technique on Landscape
PAT 2320
จิตรกรรมกับศิลปประยุกต์
Painting and Applied Art
PAT 2321
ทัศนศิลป์ เบืDองต้น
Introduction to Visual Art
PAT 2322
การเขียนภาพสี ชอล์ค
Pastel Painting Technique
PAT 2323
ศิลปะ 3 มิติ
3 Dimensional Art
PAT 2324
การจัดการงานอาชีพศิลปะ
Art Career Management
PAT 3325
สื9 อวัสดุในงานศิลปะ
Media in Art
PAT 3326
ศิลปะกับสิ9 งแวดล้อม
Environmental Art
PAT 3327
ศิลปะร่ วมสมัยของไทย
Thai Contemporary Art
PAT 3328
การวิเคราะห์ศิลปกรรม
Art Analysis
PAT 4329
การจัดนิทรรศการ
Exhibition Design
GAR 2305
ภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Graphic Arts

1(0-2-1)
6(0-40-0)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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SCU 3306
CER 2327
AAC 3331
AAC 3339
THP 2308
THP 3310
ART 4324

ประติมากรรมประยุกต์
Applies Sculpture
เครื9 องปัD นดินเผาประยุกต์
Applied Ceramics
เครื9 องหนังสร้างสรรค์
Craft Leather Work
เครื9 องจักสาน
Wicker Work
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
Traditional Thai Painting
จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
Contemporary Thai Painting
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่ *
Entrepreneurs for New Venture Creation

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-5)

หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ
วิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต ให้ เลือกโดย
1. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 19
หน่ ว ยกิ ต ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นปี การศึ ก ษาที 2 ภาคการศึ ก ษาที 3(ภาคฤดู ร้ อ น) หรื อ ปี การศึ ก ษาที 3
ภาคการศึกษาที 3(ภาคฤดูร้อน)โดยมีเวลาในการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัวโมง
2. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 19
หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรี ยนปี การศึกษาที 3 ภาคเรี ยนที 2 หรื อ ปี การศึกษาที 4 ภาคเรี ยนที 1
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนในสาขาวิชาจิตรกรรม แต่ตอ้ งไม่ซQ าํ กับรายวิชาใน
แผนการศึ ก ษาของสาขานัQน หรื อ นัก ศึ ก ษาอาจเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื น ๆ ที เปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาการฝึ กงาน
ปี การศึกษาที 1
ENL 1001
THA 1003
MTH 1015
REC 1001
ART 1101
ART 1103
PAT 1211

ภาษาอังกฤษทัวไป
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พQืนฐาน
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
วาดเส้น
กายวิภาค
จิตรกรรม 1

ภาคการศึกษาที 2
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
PAT 1209
ทฤษฎีสี
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
PAT 1210
วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 1
PAT 1212
จิตรกรรม 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4(1-9-5)
รวม 18 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
4(1-9-5)
รวม 16 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 2
ภาคการศึกษาที 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
PAT 2213
วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 2
PAT 2214
องค์ประกอบศิลปะ 1
PAT 2215
จิตรกรรม 3

ภาคการศึกษาที 2
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
HUM 1002 จิตวิทยาทัวไป
PAT 3218
องค์ประกอบศิลปะ 2
PAT 2216
จิตรกรรม 4
PAT 2301
การเตรี ยมการฝึ กงาน

ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน)
PAT 2302
การฝึ กงาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-5)
รวม 18 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
4(1-9-5)
1(0-2-1)
รวม 17 หน่ วยกิต

4(0-30-0)
รวม 4 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 3
ภาคการศึกษาที 1
PAT 3220
ประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยใหม่
PAT 3219
องค์ประกอบศิลปะ 3
PAT 3221
จิตรกรรม 5
PAT 3303
สัมมนางานจิตรกรรม
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 1
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที 2
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
PAT 3217
วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 3
PAT 3222
จิตรกรรม 6

3(3-0-6)
3(1-4-4)
5(1-12-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 19 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
5(1-12-6)
รวม 13 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 4
ภาคการศึกษาที 1
PAT 4224
จิตรกรรม 7
PAT 4223
การศึกษาค้นคว้าศิลปะ
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 2

ภาคการศึกษาที 2
PAT 4225
ศิลปนิพนธ์
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 3
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 2

5(1-12-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
รวม 14 หน่ วยกิต

6(0-18-6)
3(x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม 12 หน่ วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที 1
ENL 1001
THA 1003
MTH 1015
REC 1001
ART 1101
ART 1103
PAT 1211
PAT 1209

ภาษาอังกฤษทัวไป
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พQืนฐาน
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
วาดเส้น
กายวิภาค
จิตรกรรม 1
ทฤษฎีสี

ภาคการศึกษาที 2
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
PAT 1210
วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 1
PAT 1212
จิตรกรรม 2
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4(1-9-5)
2(1-2-3)
รวม 20 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
4(1-9-5)
3(x-x-x)
รวม 17 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที 2
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ภาคการศึกษาที 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
PAT 2213
วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 2
PAT 2214
องค์ประกอบศิลปะ 1
PAT 2215
จิตรกรรม 3

ภาคการศึกษาที 2
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
HUM 1002 จิตวิทยาทัวไป
PAT 3218
องค์ประกอบศิลปะ 2
PAT 2216
จิตรกรรม 4

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-5)
รวม 18 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
4(1-9-5)
รวม 16 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 3
ภาคการศึกษาที 1
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
PAT 3220
ประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยใหม่
PAT 3219
องค์ประกอบศิลปะ 3
PAT 3221
จิตรกรรม 5
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 2
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที 2
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
PAT 3217
วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 3
PAT 3222
จิตรกรรม 6
PAT 4223
การศึกษาค้นคว้าศิลปะ
PAT 3304
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 3

ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน)
PAT 4224
จิตรกรรม 7

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
5(1-12-6)
3(x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม 19 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(1-4-4)
5(1-12-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต

5(1-12-6)
รวม 5 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที 4
ภาคการศึกษาที 1
PAT 4305
สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที 2
PAT 4225
ศิลปนิพนธ์
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 2

6(0-40-0)
รวม 6 หน่ วยกิต

6(0-18-6)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
รวม 12 หน่ วยกิต
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3.1.5 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กําหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัว นําหน้าตาม
ด้วยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนีQ
อัก ษรย่อ ภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ คณะหรื อ สาขาวิ ช า
หรื อกลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
ปี ทีควรศึกษา
หมวดวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ลําดับวิชาในกลุ่มวิชา
X X X

X X X X

ปี ทีค วรศึกษา
1 – ปี ที 1
2 – ปี ที 2
ป .ตรี
3 – ปี ที 3
4 – ปี ที 4
5 – ปี ที 5
6 – 7 – บัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับปริญญาตรี)
0 – หมวดวิชาศึกษาทัว9 ไป
1 – กลุ่มวิชาชีพพืDนฐาน
2 – กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3 – กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
0 – กลุ่มวิชาปรับพืDนฐาน
1 – กลุ่มวิชาบังคับ
2 – กลุ่มวิชาเอก
3 – กลุ่มวิชาเลือก
4 – กลุ่มวิทยานิพนธ์

หน่ วยกิตและชั วโมงเรียน
การกําหนดหน่วยกิตและชัวโมงเรี ยน จะกําหนดเป็ นตัวเลขตามรหัส ทีมีความหมายดังนีQ
หน่วยกิต
ชัวโมงเรี ยนทฤษฎี
ชัวโมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัวโมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่ อน
หมายความว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนวิชานีQ จะต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาทีระบุไว้ก่อน
เพือให้เกิดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนในรายวิชานัQนโดยจะต้องผ่านการเรี ยน และ การประเมินผลวิชาบังคับ
ก่อนมาแล้วโดยได้รับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+,D หรื อ S
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HUM 1001

การเขียนรายงานและการใช้ ห้องสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี9ยวกับห้องสมุดทัว9 ไป ห้องสมุดของเรา วัสดุสารนิ เทศ หนังสื ออ้างอิง การจัดหมวด
หมู่หนังสื อ การจัดเรี ยงวัสดุสารนิเทศ เครื9 องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ ส่ วนต่าง ๆ ของ
หนังสื อและการระวังรักษา รายงานทางวิชาการ ขัDนตอนการเขียนรายงาน และรู ปแบบของ
รายงาน หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
Prerequisite : None

A study of general knowledge of library usage including university library, information
materials, reference books, book classification, information materials filing, information
material search devices, books layouts, book maintenance, academic report, report writing
process, report forms, bibliography, and footnote writing.
HUM 1002

จิตวิทยาทัว ไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ เบืDองต้นเกี9ยวกับจิตวิทยา อิทธิ พลของพันธุ กรรมและสิ9 งแวดล้อม พัฒนาการ
ของมนุ ษ ย์ สรี ระวิท ยามนุ ษ ย์ การรั บ รู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ เชาวน์ ปั ญญา อารมณ์ การจู ง ใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุ ขภาพจิต
Prerequisite : None

A study of general knowledge of psychology including influence of hereditary and environment,
development of human beings, physiology, acknowledgement and learning, intelligence, inducement,
personality, adaptation, and mentality.
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HUM 1007

พืน/ ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรม พืDนฐานทางประวัติศาสตร์ ไทย พืDนฐาน
อารยธรรมไทยด้านสังคม เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี และการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ลัทธิ ความเชื9 อและศาสนา ด้านภาษาและวรรณคดี ไทย ด้านศิลปกรรม และ การอนุ รักษ์
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมและ อารยธรรมไทย
Prerequisite : None

A study of meaning of civilization and culture. Foundations of Thai History. Foundations
of Thai civilization in terms of social, uniqueness, values, traditions and government,
economy, creed, beliefs and religions ,.Thai language and literature ,fine arts including
conservation of Thai culture and civilization
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
SOC 1004
มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี9 ยวกับความสําคัญ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุ ษย์ หลักจิตวิทยาและทฤษฎี ที9
เกี9 ย วข้อ งกับ วิ ช ามนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ แรงจู ง ใจสํ า หรั บ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ใ นหน่ ว ยงาน มนุ ษ ย
สัมพันธ์ในหน่ วยงานและครอบครัว ผูน้ าํ กับมนุ ษยสัมพันธ์ มนุ ษยสัมพันธ์ในหน่ วยงาน
ตามพืD น ฐานวัฒนธรรมไทย หลัก ธรรมทางศาสนากับ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การฝึ กอบรมเพื9 อ
มนุษยสัมพันธ์
Prerequisite : None
A study of importance, nature and behaviors of human beings, principles of philosophy
and human relations theories, job motivation and human relations for career and daily
life, leadership and human relation, basic human relations in Thai culture, religious
principles and human relation, and training for human relations.
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SOC 1008

การพัฒนาคุณภาพชี วติ และสั งคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี9ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชี วิตและการทํางานของบุคคล การสร้างแนวคิด
และเจตคติ ต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้ างคุ ณภาพชี วิต บทบาทหน้าที9 และความรั บผิดชอบต่ อ
ตนเองและผูอ้ ื9น การบริ หารตนให้เข้ากับชี วิตและสังคม และการปรั บตนเพื9อร่ วมกิ จกรรมทาง
สังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลผลิตในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
Prerequisite : None
A study of doctrines and philosophy for working and daily life .Self-creative attitude for
lives. Dhamma and quality of life. Roles , duties and responsibilities towards oneself and
others. Self-management and adjustment for social activities . Human relation techniques.
Work productivity and efficiency.

SOC 1017

กฎหมายการค้ า
3(3-0-6)
Commercial Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ประเภท ที9มา และหลักทัว9 ไปของกฎหมาย ประเภทของสัญญา สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างทําของ กฎหมายลิ ขสิ ทธิ, สิ ทธิ บตั รกฎหมายเกี9 ยวกับการจัดตัDงบริ ษทั
ห้างหุ ้นส่ วน กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน เช็ค ตัวJ
แลกเงิน และตัวJ สัญญาใช้เงิน
Prerequisite : None
A study of definitions ,origins, types, orisons and general principles of law which are
regarding types of contract. Employment agreement. Hire of labor agreement. Hire of
goods agreement. Copy right and patent law. Company and partnership establishment.
Labor protection law. Social security law. Factory act. Check. Bill of exchange.
Promissory note.
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กลุ่มวิชาภาษา
THA 1001
ภาษาไทยเพือ การสื อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาพืDน ฐานการใช้ภ าษาไทยเพื9 อการสื9 อสาร หลัก การฟั ง การจับใจความจากการฟั ง
หลักการอ่าน การจับใจความจากการอ่าน วิเคราะห์ความจากการฟังและการอ่าน หลักการ
พูดในที9 ชุมชน การพูดในสถานการณ์ ต่า ง ๆ หลักการเขี ยนข้อความ การเขี ยนรายงาน
หนังสื อราชการ การเขี ยนสรุ ปความและการเขี ยนประเภทต่างๆ การพัฒนาทักษะการ
สื9 อสารโดยใช้ภาษาเป็ นเครื9 องมือ
Prerequisite : None
A study of fundamental Thai for communication, a practice of listening, speaking,
reading and writing skill in several situations, and a development of communication
skills by using language as a tool.

THA 1002

วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
Literature Studies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาวรรณคดี ไ ทยในด้า นความหมาย ประวัติ บ่ อเกิ ด คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี ไ ทย ที9 มี
อิทธิ พลต่อศิ ลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย อ่านและวิเคราะห์ ประเมินค่าวรรณคดี
ไทยเรื9 อง ต่าง ๆ เช่น รามเกียรต์ ขุนช้างขุนแผน นิทานพืDนบ้าน
Prerequisite : None
A study of thai literature, in terns of meanings, histories, values. Read, analyses and
assess Thai literature.
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THA 1003

การพูดและการเขียนเชิ งวิชาชี พ
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Career
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาหลัก และขัDน ตอนการพู ด ฝึ กทัก ษะการพู ด จากสถานการณ์ จ าํ ลองที9 ก ํา หนดให้
รวมทัDงฝึ กมารยาท และบุคลิกภาพที9ดีของผูพ้ ูด หลักและขัDนตอนการเขียน ฝึ กทักษะการ
เขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับงานวิชาชี พ ฝึ กทักษะการใช้ภาษาในการพูดและ
การเขียนที9เกี9ยวข้องกับงานอาชีพ
Prerequisite : None
A study of principles and steps of speaking Practice speaking skill in several situation
including manners and personalities. Study principles and steps of writing. Practice
writing in different styles for future careers properly.

ENL 1001

ภาษาอังกฤษทัว ไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะ การฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที9ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
Prerequisite : None
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing skills in several situations.

ENL 1002

ภาษาอังกฤษเพือ อาชี พ
3(3-0-6)
English for Career
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป
ศึกษาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที9ใช้ในการประกอบอาชีพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as develop listening,
speaking, reading and writing skills to serve needs of learners in their future careers.
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ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป
ศึ ก ษาศัพ ท์ รู ป แบบภาษาอัง กฤษที9 ใ ช้ใ นการสนทนา ฝึ กทัก ษะ การฟั ง และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเชืD อเชิ ญและการนัดหมาย การบอกที9ตD งั
และทิ ศทาง การสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม การบรรยายเหตุ การณ์ ในอดี ต
ปั จจุบนั และแผนการอนาคต
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary and phrases in everyday conversations. Practice listening
and speaking skills in several situations such as telephoning, making invitations and
appointment, and telling location and directions. How to describe past, present and future
events.

ENL 2006

การพูดภาษาอังกฤษในทีช ุ มชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป
ศึกษารู ปแบบ คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที9ใช้สาํ หรับการพูดในที9ชุมชน
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การพูดประกาศ การกล่าวสุ นทรพจน์ การกล่าว
ไว้อาลัย และการกล่าวแสดงความยินดี
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of english vocabularies, idioms and structures for public speaking. Develop
speaking skill in several situations: announcement, speech, and congratulations.

ENL 2007

ภาษาอังกฤษเพือ การสื อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป
ศึกษารู ปแบบของภาษาอังกฤษที9ใช้ในการสื9 อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพื9อใช้ในการสื9 อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, idioms and structures as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing for everyday uses
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ENL 2008

ภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว ไป
ศึกษาศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพื9อใช้สื9อสารในชีวติ ประจําวัน
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study english vocabularies, idioms and structures as well as practice listening,
speaking, reading and writing for everyday use

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
SCI 1003
เคมีในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี9ยวกับ สารเคมีที9ใช้ในชีวติ ประจําวัน สารเติมแต่งอาหาร ยาที9ใช้ในชีวิตประจําวัน
เครื9 องสําอาง สารซักล้าง นํDาดื9ม นํDาใช้ สารสังเคราะห์ ยาง และสารที9ทาํ ให้เกิดพิษภัยต่าง ๆ
Prerequisite : None
A study of chemicals substances, chemicals additives in food, medicines in daily use,
cosmetics, detergents, processing drinking water, rubber and others synthetic poisoning
substance.
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SCI 1012

สิ งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี9ยวกับ ความรู ้พDืนฐานทางสิ9 งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุ รักษ์ส9ิ งแวดล้อม วิธีการกําจัดสาร
ปนเปืD อนในสิ9 งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ9 งแวดล้อม การบริ หารจัดการเพื9อพัฒนา
สิ9 งแวดล้อมแบบผสมผสาน
Prerequisite: None
A study of the environment knowledge of ecology and administration of ecology and
administration of the balance of life in the environment, natural resources, conservation ,
ways to remove environmental contamination, human impacts on the environment and
evaluation of environmental, administration and management methods.

SCI 1014

วิทยาศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี9ยวกับ ความหมายของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดและหน่วยวัด ทฤษฎี
วิวฒั นาการและพันธุ กรรมของสิ9 งมีชีวติ คลื9นแม่เหล็กไฟฟ้ า การใช้ประโยชน์ จากพลังงาน
ไฟฟ้ าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวติ ประจําวัน
Prerequisite: None
Scientific meanings and procedures, standard units Of measurement, evolution and
phylogeny of living things, electro-magnetic spectrum, the use of electrical and nuclear
energy and the chemicals for everyday use.
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SCI 1015

มนุษย์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี9ยวกับ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ การวัดและหน่วยวัดทาง
วิทยาศาสตร์ โลก ระบบจักรวาล พลังงานและเชืDอเพลิง คลื9นและสเปกตรัมของคลื9น
แม่เหล็กไฟฟ้ า แสง สี และเสี ยง สารเคมีในชีวติ ประจําวัน ไฟฟ้ าและเครื9 องใช้ไฟฟ้ า
ในบ้าน
Prerequisite: None
A study of scientific method and innovation measurement and Unit World Cosmos
Energy and Fuel Wave, Electromagnetic Spectrum Light Colour and Sound Chemistry
in-Life Electric and Home Appliances.

MTH 1011

คอมพิวเตอร์ พนื/ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Computer
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาเกี9ยวกับ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ขนาดต่างๆ ระบบการประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ ภายในเครื9 องคอมพิวเตอร์ ขัDนตอนการทํางานของ
โปรแกรม การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที9เหมาะสมและการใช้คอมพิวเตอร์ ที9เหมาะสม
กับงาน
Prerequisite: None
A study of innovation of computer, computer’s sizes, computer processing system, logic
in computer, processes of programs, use of suitable computer language and use suitable
computer for work.
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MTH 1015

อินเทอร์ เน็ตและพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ พนื/ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พQืนฐานเกียวกับอินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคและ
เครื องมือสําหรับอินเทอร์ เน็ต เวิร์ลไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์ เน็ต ความปลอดภัยในอินเทอร์ เน็ต โปรแกรมประยุกต์
ด้านอินเทอร์ เน็ตและเวิร์ลไวด์เว็บ
Prerequisite: none
A study of fundamentals of internet and e-commerce, techniques and instruments for
internet, world wide web, design and development of website, e-commerce on internet,
applied programs on internet and world wide web.

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
PED 1027
ลีลาศ
Social Dance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี

1(0-2-1)

ศึกษาความรู ้ทว9ั ไป ปฏิบตั ิทกั ษะพืDนฐานการลีลาศจังหวะต่าง ๆ สร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กาย และกฎระเบียบ กติกา มารยาทของการลีลาศ
Prerequisite : None
Acquiring general knowledge and basic skills for the various forms of dance. Striving for
physical excellence, adhering to the rules of the dance.
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REC 1001

นันทนาการเพือ คุณภาพชี วติ
Recreation for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี

1(0-2-1)

ศึกษาความรู ้และทักษะทัว9 ไป เกี9ยวกับกิจกรรมนันทนาการเพื9อสุ ขภาพกายและจิตใจ ฝึ ก
การจัดกิ จกรรมนัน ทนาการที9 ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความมี นD าํ ใจ เพื9 อพัฒนา
คุณภาพชีวติ
Prerequisite : None
A study of general knowledge and skills about recreation activities to strengthen the
physical and mental health. A training of recreation activities organization to instill
morale, ethics and compassion to improve the quality of life.

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืนD ฐานวิชาชี พ
ART 1101
วาดเส้ น
2(1-2-3)
Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวัสดุ และอุปกรณ์ในการวาดเส้น ขัQนตอนการวาดเส้น การวัด
ระยะ การวาดเส้นจากหุ่ นปลาสเตอร์ รูปเรขาคณิ ต รู ปคน การวาดเส้นจากหุ่ นจริ ง รู ปคน
รู ปสัตว์ และสิ งของต่างๆ เน้นการแสดงออกด้วยเส้น ค่านํQาหนัก
Prerequisite : None
Study and train in the drawing materials and equipment , the drawing procedure , the
measurement, the drawing from plaster models , geometrical models , figures , animals
and things , focusing on the expressions with lines and values.
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ART 1102

องค์ ประกอบศิลปะ
2(1-2-3)
Composition
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี ยวกับ องค์ป ระกอบของศิ ล ปะ (Visual Elements) หลัก การจัด
องค์ประกอบศิลปะ (Principal of Design in Visual Arts) หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ
ตามหัวข้อทีกําหนดให้
Prerequisite: None
Study and training in the composition of visual elements, principles of design in visual
art . Practice in the subject with visual element .

ART 1103

กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเรื องกระดูก และกล้ามเนืQอของคนและสัตว์ การทํางานของกระดูกและ
กล้ามเนืQ อ สัดส่ วนและรู ปลักษณะร่ างกายคน และสัตว์ กริ ยาท่าทางและการเคลื อนไหว
ของคนและสัตว์
Prerequisite: None
Study and train in the humans and animal bone and the muscles, the working of the bones
and muscles , proportion and body human figure and animal , the manner and the
movement of human and animal .

ART 1105

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟืQ นฟู
ศิลปะวิทยา และสมัยใหม่ เน้นการศึกษารู ปแบบเนืQอหาและวิธีการทางศิลปกรรม
Prerequisite: None
Study the art history at the ancient, medieval & modern art, neurology and
rehabilitation of the modern emphasis on form, content and methods of art.
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ART 2106

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะไทย
2(2-0-4)
History and Style of Thai Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนศิลปะไทย สมัยศิลปะ
ไทย เน้นการศึกษารู ปแบบ เนืQอหา และวิวฒั นาการทางศิลปะไทย
Prerequisite: None
Study the history of prehistoric art of Thailand. Study the Ancient Thai Contemporary Art
with a focus on form, content and evolution of the Thai art.

ART 3107

สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุ นทรี ยศาสตร์ แนวคิ ดเกี ยวกับความงามของนัก
ปรัชญาสมัยต่าง ๆ ความหมายและความสําคัญของการวิจารณ์ ศิลปะ ทฤษฎี การวิจารณ์
ศิลปะแบบต่าง ๆ
Prerequisite: None
Study the meaning and importance of aesthetics, ideas about the beauty of various
modern Philosophers, the meaning and importance of art criticism, different the aiffesent
theory of art criticism.

กลุ่มวิชาชี พบังคับ
PAT 1209
ทฤษฎีสี
2(1-2-3)
Theory of Color
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับสี วตั ถุธาตุ คุณลักษณะของสี รู ปแบบของสี โทนร้อน
สี โทนเย็น ขัQนตอนการผสมสี และระบายสี การใช้สีกลมกลืน การใช้สีตรงข้าม
รวมถึงการออกแบบสี เพือนําไปใช้ในงานชนิดต่างๆกัน
Prerequisite: None
Study the theory of color and practice painting: pigment, quality of colors, warm and cool
colors, steps of colors mixing and painting, harmony and contrast of colors as well as
color designs for particular purposes.
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PAT 1210

วาดเส้ นเพือ งานจิตรกรรม 1
3(1-4-4)
Drawing for painting 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับวัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้น จากหุ่นคน สัตว์ สิ งของ ต้นไม้
ดอกไม้ ทิวทัศน์ เน้นรู ปทรง สัดส่ วน ระยะใกล้ ไกล รายละเอียด และแสงเงา อย่างถูกต้อง
เหมือนจริ งมีการแสดงออกทางศิลปะมากขึQน
Prerequisite: None
Study materials and equipment of drawing humans, animals, things, trees, flowers and
scenery focused on accurate and real like drawing on figures, proportions, distances,
details, lights and shades.

PAT 1211

จิตรกรรม 1
4(1-9-5)
Painting 1
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ศึกษาและปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิ ค วิธีการ เขียนภาพสี นQ าํ การเขียนหุ่ นนิ ง
ภาพทิวทัศน์ และภาพคนเหมือน เน้นทักษะ ฝี มือ การแสดงออกตามอารมณ์ความรู ้สึกจาก
รู ปแบบเหมือนจริ งทีมีคุณค่าทางศิลปะ
Prerequisite: None
Study and practice water color painting: materials, techniques, methods, and painting
from still lives, sceneries as well as portraits focused on skills, abilities, and feelings
expressed through the real life portraits which have the art value.

PAT 1212

จิตรกรรม 2
4(1-9-5)
Painting 2
วิชาบังคับก่ อน: PAT 1211 จิตรกรรม 1
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการ เขียนภาพสี นQ าํ มัน จากหุ่ นนิ ง ทิวทัศน์
คนเหมือนเน้นทักษะ ฝี มือ การแสดงออกตามอารมณ์ ความรู ้สึกจากรู ปแบบเหมือนจริ ง
ทีมีคุณค่าทางศิลปะ
Prerequisite: PAT 1211 Painting 1
Study and practice oil color painting: materials, techniques, methods, and painting from
still lives, sceneries as well as portraits focused on skills, abilities, and feelings expressed
through the real life portraits which have the art value.
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PAT 2213

วาดเส้ นเพือ งานจิตรกรรม 2
3(1-4-4)
Drawing for painting 2
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิการวาดภาพด้วยเทคนิคต่าง โดยเน้นการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ
ทีหลากหลาย ทัQงสี เดียวและหลายสี จากหุ่ นคน สัตว์ สิ งของ ต้นไม้ ผลไม้ ดอกไม้ ทิวทัศน์
เน้นรู ปทรง สัดส่ วน ระยะใกล้ไกล รายละเอียด การแสดงออกตามความรู ้สึกเฉพาะตน
ทีมีคุณค่าทางศิลปะ
Prerequisite: None
Study and practice drawing by using several techniques: mono and poly colors, models of
humans, animals, things, trees, fruits, flowers and scenery focused on figures,
proportions, distances, details and art values expressed from individual feelings.

PAT 2214

องค์ ประกอบศิลปะ 1
3(1-4-4)
Composition 1
วิชาบังคับก่ อน : ART 1102 องค์ ประกอบศิลปะ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการจัดองค์ประกอบศิลปะ ตามหัวข้อต่างๆ บนระนาบ
เน้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและการแสดงออกอย่างมีคุณค่าทางศิลปะ
Prerequisite: ART 1102 Composition
Study and practice composing on lie level in several topics focused on creativities,
imaginations and valuably expressions.

PAT 2215

จิตรกรรม 3
4(1-9-5)
Painting 3
วิชาบังคับก่ อน: PAT 1212 จิตรกรรม 2
ศึกษาและปฏิ บตั ิงานจิตรกรรมสี นQ าํ มันในรู ปแบบลักษณะเหมือนจริ ง จากหุ่ นนิ ง ทิวทัศน์
คนเหมือน คนเปลือย สัตว์ ฯลฯ เน้นการทดลองเทคนิคทีมีคุณค่าทางศิลปะ
Prerequisite: PAT 1212 Painting 2
Study and practice oil color painting of the real life paintings from still lives, sceneries,
humans, nudes and animals focused on experiments and techniques which have the art
value.
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PAT 2216

จิตรกรรม 4
4(1-9-5)
Painting 4
วิชาบังคับก่ อน: PAT 2215 จิตรกรรม 3
ศึกษาและปฏิ บตั ิ การค้นคว้า เนืQ อหารู ปแบบต่างๆ โดยเลื อกใช้เทคนิ ค วิธีการทีเหมาะสม
เพือถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานจิตรกรรมทีแสดงออกเฉพาะตน
Prerequisite: PAT 2215 Painting 3
Study and practice on researches of contents and different kinds of patterns by choosing
appropriate techniques and methods in order to express the identities of artists.

PAT 3217

วาดเส้ นเพือ งานจิตรกรรม 3
3(1-4-4)
Drawing for painting 3
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิการวาดภาพเน้นความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ จินตนาการ รู ปแบบ และเทคนิ ค
ให้สอดคล้องกับเนืQอหาทีแสดงออกซึ งมีลกั ษณะเฉพาะตน อันมีคุณค่าทางศิลปะ
Prerequisite: None
Study and practice drawing focused on being in agreement between creativities,
imaginations, patterns, techniques and expressed contents together with their art value
and identities.

PAT 3218

องค์ ประกอบศิลปะ 2
3(1-4-4)
Composition 2
วิชาบังคับก่ อน : PAT 2214 องค์ ประกอบศิลปะ 1
ศึกษาและปฏิบตั ิการค้นคว้าทดลอง ตามหัวข้อต่างๆ เน้นความสัมพันธ์ของแนวคิด
เนืQอหา เทคนิค วิธีการอย่างมีคุณค่าทางศิลปะ
Prerequisite: PAT 2214 Composition 1
Study, practice, research and make experiments on creating art works focused on
relationships between concepts, contents, techniques and methods.
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PAT 3219

องค์ ประกอบศิลปะ 3
3(1-4-4)
Composition 3
วิชาบังคับก่ อน : PAT 3218 องค์ ประกอบศิลปะ 2
ศึกษา และปฏิบตั ิการค้นคว้า การสร้างองค์ประกอบด้วยการใช้วสั ดุสือผสม วิธีการ
รู ปแบบต่างๆ และแนวคิดชัQนสู งต่อจากองค์ประกอบศิลปะ 2 เน้นกระบวนการสร้างสรรค์
ทีประสานกันของแนวคิด รู ปแบบ เทคนิค วิธีการแสดงลักษณะเฉพาะตนทีมีคุณค่า
ทางศิลปะ
Prerequisite: PAT 3218 Composition 2
Study and practice researching and creating composition by using mixed media, various
methods as well as advance thinking techniques from Composition 2 focused on the
processes of creating art works together with concept, patterns, techniques and valuable
individual identity expression.

PAT 3220

ประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยใหม่
3(3-0-6)
History of Modern Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาศิลปะยุโรปและอเมริ กาในสมัยคริ สต์ศตวรรษที 19 จนถึงปั จจุบนั ในเรื องพัฒนาการ
และความต่อเนืองของแนวความคิด รู ปแบบเนืQอหา เทคนิ ค ตลอดจนการศึกษาสภาพสังคม
เศรษฐกิ จ การเมือง ที มีความสัมพันธ์ กบั ลัทธิ ศิลปะ เน้นศึ กษาประวัติและผลงานศิ ลปิ น
เด่นๆในแต่ละลัทธิ ศิลปะ
Prerequisite: None
Study art histories of Europe and America from 19th century to the present time:
development and continuance of concepts, patterns, contents and techniques as well as
study their social, economy and politics related with art doctrines and focused on studying
biography and works of outstanding artists in each doctrine.
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PAT 3221

จิตรกรรม 5
5(1-12-6)
Painting 5
วิชาบังคับก่ อน: PAT 2216 จิตรกรรม 4
ศึกษาและปฏิบตั ิการค้นคว้าให้สามารถถ่ายทอด เนืQ อหารู ปแบบ สัญลักษณ์ทีมีความหมาย
ทางศิ ล ปะ โดยใช้อุป กรณ์ เทคนิ ค วิธี ก าร ที เหมาะสมกับ เรื อง มลภาวะ ธรรมชาติ ก ับ
สิ งแวดล้อม การเมือง ความเชื อกับศาสนา และเรื องเฉพาะตนตามแนวทางทีเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตน
Prerequisite: PAT 2216 Painting 4
Study and practice researching in order to express contents and styles as well as
meaningful signs by using appropriate materials, techniques and methods for telling
stories: pollutions, nature and environment, politics, beliefs and religions as well as
individual stories

PAT 3222

จิตรกรรม 6
5(1-12-6)
Painting 6
วิชาบังคับก่ อน: PAT 3221 จิตรกรรม 5
ศึกษาและปฏิบตั ิการค้นคว้าให้สามารถถ่ายทอด เนืQ อหารู ปแบบ สัญลักษณ์ทีมีความหมาย
ทางศิลปะโดยใช้อุปกรณ์เทคนิควิธีการทีเหมาะสมกับเรื องวัสดุ วิทยาศาสตร์ กบั เทคโนโลยี
พฤติกรรมมนุษย์ วัฒนธรรมประเพณี ไทยและเรื องเฉพาะตน ตามแนวทางทีเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตน
Prerequisite: PAT 3221 Painting 5
Study and practice researching in order to express contents and styles as well as
meaningful signs by using appropriate materials, techniques and methods for telling
stories: science and technology, humans’ behaviors, Thai cultures and traditions as well
as individual stories.
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PAT 4223

การศึกษาค้ นคว้ าศิลปะ
3(2-2-5)
Study and Research in Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาค้นคว้า ควบคู่ ก ับ การค้น คว้า ก่ อนเสนอหัวข้อศิ ล ปนิ พ นธ์ ใ นวิช าจิ ตรกรรม 7 เป็ น
รู ปแบบรายงานแสดงขัQนตอนการศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูล ขอบเขตการศึกษา แรงบันดาล
ใจ ชือหัวข้อ แนวความคิด รู ปแบบ สัญลักษณ์ทางศิลปะ ทัศนธาตุ อุปกรณ์ เทคนิ ค วิธีการ
ปั ญหาและการแก้ปัญหาในงานของนักศึกษาแต่ละคน
Prerequisite: None
Study in conjunction with the research before offering topic thesis in the Department of
Painting 7. Format the report stage of the study with source regions of inspirational titles,
concepts from the symbol of artistic visual elements equipment, techniques and problems.
Also includes the problem solving in the work of each student.

PAT 4224

จิตรกรรม 7
5(1-12-6)
Painting 7
วิชาบังคับก่ อน: PAT 3222 จิตรกรรม 6
ศึกษาและปฏิบตั ิงานจิตรกรรมขัQนสู งกว่าจิตรกรรม 6 ตามโครงการทีกําหนดให้ และ
โครงการทีนักศึกษากําหนดเอง เน้นการศึกษาค้นคว้า วิจยั เพือเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ในรู ปแบบเนืQอหา วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ การแสดงออกของการสร้างสรรค์
ทีมีคุณค่าทางศิลปะเป็ นลักษณะเฉพาะตน
Prerequisite: PAT 3222 Painting 6
Study and practice advance painting according to the assigned projects and students’
projects focused on studying and researching in order to understand relationships between
styles, patterns, contents, materials, equipment, techniques, methods and created
expressions which have individual art value.
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PAT 4225

ศิลปนิพนธ์
6(0-18-6)
Art Thesis
วิชาบังคับก่ อน: PAT 4224 จิตรกรรม 7
กําหนดโครงการเฉพาะตนทางศิลปกรรมตามสาขาวิชา เพือค้นคว้าหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาและพัฒนาให้มีลกั ษณะเฉพาะตนประกอบด้วย ภาคผลงานศิลปกรรมตามสาขาวิชา
ภาคเอกสารการสร้างสรรค์ตามระเบียบปฏิบตั ิการทําศิลปนิพนธ์ และการจัดนิทรรศการ
ผลงานศิลปนิพนธ์
Prerequisite: PAT 4224 Painting 7
Design an individual project according to particular field in order to find solutions and
develop the project to be an individual one. It includes art work part and document part as
well as art thesis exhibition.

กลุ่มวิชาชี พเลือก
กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
PAT 2301

การเตรียมการฝึ กงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับความรู ้พQืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรี ยมความพร้อมเพือสังคมการทํางาน
Prerequisite: None
Study the basic knowledge required to work for the Personality development and
preparation for social work.
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PAT 2302

การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : PAT 2301 การเตรียมการฝึ กงาน
การศึกษาทีเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน เต็ม
เวลาในหน่ ว ยงานนัQน โดยมี พ นัก งานที ปรึ ก ษาที องค์ ก รมอบหมายให้ ท ํา หน้ า ที ดู แ ล
รับผิดชอบการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิ บตั ิ งานให้
นักศึกษา
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัวโมง หรื อ
1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ.หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: PAT 2301 Preparation On The Job Training
The study focuses on workers in the workplace. Students will need to practice full time in
the agency with a staff advisor organization. Commission will be given to students on the
basis of their performance. The characterization and action plan for students is as follows:
Notation
1. Period of training at least 200 hours or a summer semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory) and U - Unsatisfactory)

PAT 3303

สั มมนางานจิตรกรรม
2(2-0-4)
Painting Seminar
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สัมมนาภายในความควบคุ มและชีQ แนะของกลุ่มอาจารย์หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยนําเอา
หัว ข้อปั ญ หาต่ า ง ๆ ที เกิ ด ขึQ น อัน เกี ยวเนื องกับ งานจิ ตรกรรมที จะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา
Prerequisite: None
Conduct seminar to get proper guidance from teachers or an expert. Discussion on the
problems occurred with a connection with product design that will be useful to the
profession of students.
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กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
PAT 3304

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก การและแนวคิ ด เกี ยวกับ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการและขัQน ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกี ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู ้ พQืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน
อาชี พ เช่ น การเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู ้พQืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพือสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสห
กิจศึกษา
Prerequisite: None
Study the guiding principles of cooperative education and its processes and progression,
as well as its regulations. Acquire basic knowledge and skills for the process of applying
for a job, such as choosing a suitable place of work, methods of writing letters of
application and preparing for job interviews. Acquire the basic working skills, such as
report writing, to start a job at specific place of work. Enhance one’s personality to
blend into a working environment and get ready for this type of education.
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PAT 4305

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : PAT 3304 การเตรียมสหกิจศึกษา
การศึกษาทีมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนักศึกษาจะต้องเข้าไปปฏิบตั ิงานเต็มเวลาเสมือน
เป็ นพนักงานของหน่วยงานนัQนโดยมีพนักงานทีปรึ กษาทีสถานประกอบการมอบหมายให้
ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานภายหลังเสร็ จสิQ นการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรื อ 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: PAT 3304 Preparation Co-operative Education
The study focuses on workers in the workplace. It should come out as a joint planning
between the institutions and establishments. Students will need to work full time as an
employee of the agency with a staff advisor at an establishment. Students will get
commission on the basis of their performance. Characterization and action plans for
students are given below. Students need to prepare a report after the completion of work.
Notation
1. Period of training at least one semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory)and
U – (Unsatisfactory)
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PAT 1319

กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว ไป
เทคนิคจิตรกรรมสี นําD ภาพทิวทัศน์
3(1-4-4)
Water color Painting Technique on Landscape
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิงานด้านการกําหนดเนืQ อหาหรื อการร่ างภาพ การระบายเรี ยบ การกําหนด
แสงเงาและนํQา หนัก ของสี การสร้ า งระยะหรื อการแก้ปั ญหารู ป และพืQ น การเขี ย นภาพ
ทิวทัศน์สิงก่อสร้าง การเขียนภาพทิวทัศน์สิงแวดล้อมตามธรรมชาติ
Prerequisite: None
Study and practice of water color painting on materials specified or sketching, flat wash,
formulate the light and shade of color, create perspective to resolve the problems of
composition like figure and ground, paint study on landscapes and constructions view,
paint study on landscape of nature and environment.

PAT 2320

จิตรกรรมกับศิลปประยุกต์
3(1-4-4)
Painting and Applied Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิการนํากระบวนการทางจิตรกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และสังคมเน้นการออกแบบสร้ างสรรค์เพือประยุกต์ใช้งานตาม
ความนิยมของตลาดในปั จจุบนั
Prerequisite: None
Study and practice painting procedures in order to apply them to marketing and society
demand with a focus on creating and designing art works.

PAT 2321

ทัศนศิลป์ เบือD งต้ น
3(1-4-4)
Introduction to Visual Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ ก ารค้น คว้า ทดลองทางทัศ นศิ ลป์ เน้นเฉพาะจิ ตรกรรม ประติ มากรรม
ศิลปะภาพพิมพ์ สื อผสม โดยนําวัสดุ เทคนิควิธีการต่างๆ มาสร้างสรรค์ศิลปะ
Prerequisite: None
Study and practice researching as well as making experiments on visual art focused on
painting, sculpture, graphic art and mixed media through techniques of creating art works.
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PAT 2322

การเขียนภาพสี ชอล์ ค
3(1-4-4)
Pastel Painting Technique
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิทางเทคนิค วีธีการ เขียนภาพสี ชอล์คบนกระดาษ การเขียนหุ่ นนิ ง ทิวทัศน์
และภาพคนเหมือน เน้นทักษะฝี มือการแสดงออกตามอารมณ์ ความรู ้สึกจากรู ปแบบ
เหมือนจริ ง ทีมีคุณค่าทางศิลปะ
Prerequisite: None
Study and practice techniques and methods of pastel painting on paper: still lives,
sceneries and portraits focused on skills, abilities and expressed emotions which is real
like and has art value.

PAT 2323

ศิลปะ 3 มิติ
3(1-4-4)
3 Dimensional Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิงานศิลปะ 3 มิติ รู ปแบบใหม่ การใช้วสั ดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์
ชนิดต่างๆ เน้นการใช้ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก เข้ามาร่ วมในการสร้างสรรค์
เพือค้นหาแนวทางใหม่ในการแสดงออก
Prerequisite: None
Study and practice 3 dimensional arts: new styles, using different kinds of nature and
synthesis materials focused on combination of thought, emotion and feeling in creating
art works in order to find new ways of expressing 3 dimensional arts.
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PAT 2324

การจัดการงานอาชี พศิลปะ
3(3-0-6)
Art Career Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาหลักการบริ หารงาน และการจัดการเบืQองต้นเพือประกอบอาชีพด้านศิลปกรรม
เพือใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการด้วยตนเอง ปั ญหาและอุปสรรคของการสร้างสรรค์
อันเนืองมาจากการรับรู ้ทางศิลปะของสังคมเป็ นตัวกําหนด การวางแผน การตลาดเป้ าหมาย
งบประมาณ การดําเนินงาน การประเมินคุณภาพงาน กฎหมายทีเกียวข้อง เช่น
กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้าง ลิขสิ ทธิ ฯลฯ
Prerequisite: None
Study principles of management and basic management for art career in order to use them
as a guide line for self-management, study problems and barriers of creating art works as
well as know planning, target group, budget, running business, work evaluation and
assessment as well as related laws.

PAT 3325

สื อวัสดุในงานศิลปะ
3(2-2-5)
Media in Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาการใช้สือศิลปะสมัยใหม่ อาทิ VDO คอมพิวเตอร์ แสง สี เสี ยง เพือการสร้างสรรค์
ของศิลปิ นคนสําคัญหรื อศิลปิ นทีนักศึกษาสนใจ ซึ งมีทีมาแรงบันดาลใจ หรื อวัตถุประสงค์
ของการสร้างสรรค์ตลอดจนกระบวนการทางสื อรู ปแบบต่างๆ เพือนําไปสู่ การแสดงออก
ทางศิลปะทีหลากหลาย
Prerequisite: None
Study uses of new art medium such as VDOs, computers, lights, colors and sounds for
creating and expressing different kinds of art works of important or interested artists
which are from different inspirations or objectives.
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PAT 3326

ศิลปะกับสิ งแวดล้ อม
3(1-4-4)
Environmental Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิการค้นคว้าทดลอง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ
ทีมีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม เน้นการกําหนดแนวคิดกระบวนการสร้างสรรค์
ทีมีต่อสภาพแวดล้อมทัQงภายในและภายนอก
Prerequisite: None
Study and practice researching, making experiments and creating art works with different
kinds of techniques associated with environment focused on processes of thinking and
creating art works affected environment.

PAT 3327

ศิลปะร่ วมสมัยของไทย
3(3-0-6)
Thai Contemporary Art
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมา ความเคลือนไหวของศิลปะร่ วมสมัยไทยทีเกิดขึQนในช่วงพุทธศตวรรษ
ที 2503-ปั จจุ บ นั โดยการวิเคราะห์ ผ่า นประวัติศ าสตร์ และความสั มพัน ธ์ กบั เนืQ อหาของ
ชี วิตประจําวัน รวมทัQงการเปลี ยนแปลงสื อต่างๆ ทางศิลปกรรม นักศึกษาร่ วมแสดงความ
คิดเห็นและทําการศึกษาในประเด็นทีสนใจในรู ปแบบการทํารายงาน
Prerequisite: None
Study history and movement of Thai contemporary art between 1960-present by
analyzing the relationship between history and contents of human’s daily life including
changes of medium. Express opinions and prepare a report on the interested topic.
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PAT 3328

การวิเคราะห์ ศิลปกรรม
3(3-0-6)
Art Analysis
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของศิลปิ นสําคัญ หรื อศิลปิ นทีน่าสนใจเน้นในเรื อง แนวคิด รู ปแบบ
สัญลัก ษณ์ ทางศิ ล ปะ ทัศ นธาตุ เทคนิ ค วิธี ก าร เป็ นการศึ ก ษาในรู ปแบบการทํา รายงาน
เพื อให้เข้า ถึ ง การสร้ า งงานอย่า งมี คุ ณ ค่ า การนํา ความรู ้ ที ได้ม าใช้วิเ คราะห์ แ ละพัฒนา
สร้างสรรค์งานของตน
Prerequisite: None
Study the works of major artists or artists of interest with a focus on the concept of art,
study and prepare report on visual symbols from element technique. Aim to reach a very
valuable work and knowledge that can be used for analysis and development of their
creative work.

PAT 4329

การจัดนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิการจัดนิทรรศการ การเตรี ยมขัQนตอนการจัดนิ ทรรศการ ประเภทของงาน
นิ ทรรศการ เช่ นนิ ทรรศการประจํา นิ ทรรศการชัวคราว ฯลฯ การเขียนตัวอักษร การเขียน
ป้ ายนิเทศ นักศึกษาจัดเตรี ยมแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์
Prerequisite: None
Focuses on study and practice of the exhibition. The preparation process of the exhibition,
type of exhibition, such as the Annual Exhibition, temporary exhibitions, etc. Writing
letters, writing bulletin board. Students required preparing thesis exhibition display.
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GAR 2305

ภาพพิมพ์ ประยุกต์
3(1-4-4)
Applied Graphic Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาการนํากระบวนการทํางานศิลปะภาพพิมพ์ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและสังคม เน้นการปฏิบตั ิการออกแบบสร้างสรรค์งานเพื9อเตรี ยม
ความพร้อมสําหรับประสบการณ์จริ ง
Prerequisite: None
Study procedure lead works the graphic arts , apply appropriately corresponding to the
requirement in the market and the society, emphasize designing practice for creating the
work to bring readiness for true experience .

SCU 3306

ประติมากรรมประยุกต์
3(1-4-4)
Applies Sculpture
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับลักษณะของงานประติมากรรมประยุกต์งานประติมากรรม
กับสิ งแวดล้อม งานประติมากรรมกับศิลปะแขนงอืน ๆ เช่น สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม
มัณฑนศิลป์ พาณิ ชย์ศิลป์ ฯลฯ เน้นถึงความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบให้สอดคล้องกับ
การใช้งานและความต้องการของสังคมไทย
Prerequisite: None
Study characteristics of sculptures and practice applying them to environment or other
fields of arts such as architectures, paintings, decorative arts and visual arts focused on
associations between usage and demand of Thai society.
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CER 2327

เครืองปัDนดินเผาประยุกต์
3(1-4-4)
Applied Ceramics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการนําผลิตภัณฑ์เครื องปัQนดินเผาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวัสดุ
อืนๆ เพือเกิดความสวยงาม หรื อเพือประโยชน์ดา้ นการใช้สอย
Prerequisite: None
Practical approach to ceramic products to be used together with other materials for beauty
or for benefit of utility.

AAC 3331

เครืองหนังสร้ างสรรค์
3(1-6-4)
Creative Leather Work
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฎิ บตั ิเกี ยวกับ การสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์เครื องหนังเพือให้เกิ ดคุ ณค่า ความ
งามและประโยชน์ใช้สอย การเลื อกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ การผลิตงานเครื องหนังการประกอบ
รู ปทรง และการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื องหนัง
Prerequisite: None
Education and practical training about creative leather products to value beauty and
functionality selection of materials in the production of leather and the shape and
finishing of leather products.
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AAC 3339

เครืองจักสาน
3(1-6-4)
Wicker Work
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาและฝึ กปฎิ บ ตั ิ เกี ยวกับ พัฒนาการของรู ปแบบเครื องจักสาน ชนิ ด คุ ณสมบัติและ
แหล่งวัสดุ การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือและการบํารุ งรักษา การย้อมสี วสั ดุ การออกแบบ
เครื องจักสาน การสานขืQนรู ปด้วยลวดลายขัด ลายทแยง และลายขด การเข้าขอบ การเก็บริ ม
และการเคลือบผิว
Prerequisite: None
Education and practical training about development patterns, wicker property types and
sources of materials, the use of materials, equipment and maintenance, staining material
design, wicker pursuing collaboration with patterns, shaped weave pattern laikhed
diagonal weave pattern and texture curl, a bunch of stores along the edge and surface
coating .

THP 2308

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
3(1-4-4)
Traditional Thai Painting
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู ้พQืนฐานงานจิตรกรรมไทย การเขียนภาพ กนก นารี กระบี คชะ เทคนิ ควิธีการเขียน
ภาพระบายสี งานจิตรกรรมไทยทีมีรูปแบบขององค์ประกอบตามแบบโบราณ
Prerequisite: None
The basic knowledge of Thai Painting. The process to draw Kanok Nari Krabi and Kasha.
Techniques and process of drawing and painting Thai Painting in Thai ancient painting
composition.
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THP 3310

จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
3(1-4-4)
Contemporary Thai Painting
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เนืQอหา การแสดงออกทางรู ปทรง เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิ นไทยในอดีตถึง
ปั จจุ บ นั การสร้ า งสรรค์ง านจิ ตรกรรมไทยที แสดงออกถึ งเนืQ อหา รู ปทรง องค์ประกอบ
เทคนิควิธีการ และการใช้วสั ดุทีมีเป้ าหมายในแนวทางศิลปกรรมไทยร่ วมสมัย
Prerequisite: None
The content and the representation of the shapes and techinigues. Learn the way how Thai
artists in the past and the present creat a piece of art work. The creation of Thai painting
that representing the content, the shape, the compostion, techniques and the use of
material in contemporary Thai art.

ART 4324

การเป็ นผู้ประกอบการเพือ สร้ างธุรกิจใหม่
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ ทัก ษะ บทบาทและความรั บ ผิดชอบของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
รู ปแบบของการประกอบธุ รกิ จ กฎหมายหรื อระเบี ยบทีควรทราบในการประกอบธุ รกิ จ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและจริ ยธรรมของผู ้ป ระกอบการ การจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ
ประกอบด้ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แผนการตลาด
แผนการผลิ ต แผนการบริ หารจัดการ และแผนการเงิ น โดยศึ กษาค้นคว้าและนําเสนอ
แผนงานหรื อโครงการ เพื อเตรี ยมความพร้ อ มในการสร้ า งธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านศิลปะ
Prerequisite: None
Study qualification, skills, roles, social responsibilities and vocational ethics of
entrepreneurs, forms, laws or regulations relevant to doing business, doing business
plan with analyzing the environment, doing strategic plans, market plan, production
plan, management plan and financial plan. Study and present the plans and or projects to
for creating new ventures and being new arts entrepreneurs.
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3.2 ชื อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รหัส

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชือ – นามสกุล

3101403278001

อาจารย์

นางสาวเรวดี ใจชุ่ม

3101500387600

อาจารย์

นายอนันต์ ปรัชญนันทน์

3240500222722

อาจารย์

นายธง อุดมผล

3610200213236

อาจารย์

นายบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

คุณวุฒิ

ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศม.
ศ.บ.
กศม.
ศษ.บ.

3920300334679

อาจารย์

นายสมพร แต้มประสิ ทธิ,

ศ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชาเอก

จิตรกรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
จิตรกรรม
ทัศนศิลป์ จิตรกรรม
ศิลปศึกษา
จิตรกรรม
สากล
จิตรกรรม
จิตรกรรม

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2529 300 300 300
2525
2545 300 300 300 300
2535
2543 300 300 300 300
2538
2541

300

300

300

300

300

300

300

300

2533
2545
2540
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
รหัส

3101800518394

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชือ – นามสกุล

นายธานี นาคีรักษ์

3101403278001

อาจารย์

นางสาวเรวดี ใจชุ่ม

3730300103521

อาจารย์

นายฐิ ติพนั ธ์ จันทรหอม

3610200213236

3200900417636

อาจารย์

อาจารย์

นายบรรลุ
วิริยาภรณ์ประภาส
นายนพดล เนตรดี

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก

ศษ.บ.

(Diproma of
Decorative
Painting)
จิตรกรรมสากล
จิตรกรรม
จิตรกรรม
ศิลปศึกษา

Academy Di Belle Arti The I
The Roma (Italy)

ศ.ม.
ศ.บ.
กศม.
ศษ.บ.
กศม.
ศษ.บ.
กศม.

3450400533082
3101500387600

อาจารย์
อาจารย์

นายอุตสาห์ ไวยศรี แสง
นายอนันต์ ปรัชญานันทน์

3240500222722

อาจารย์

นายธง อุดมผล

3920300334679

อาจารย์

นายสมพร แต้มประสิ ทธิ,

3102400857877

อาจารย์

นายสําราญ มณี รัตน์

ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศม.
ศบ.
ศ.ม.
ศ.บ.
คป.ม.

นางสาวรัษฎา ชะตางาม

ศษ.บ.
ศป.ม.

3209900398591

3100201371042

อาจารย์

อาจารย์

นางธนาทิพย์ ทิพย์วารี

ศป.บ.
ศ.ม.
ศษ.บ.

วิทยาเขตเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จิตรกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จิตรกรรมสากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จิตรกรรมสากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จิตรกรรมสากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตรกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทัศนศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
จิตรกรรมสากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ทัศนศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
จิตรกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
จิตรกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตรกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./
ปี การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2519 300
-

2529

300

300

300

300

2534

300

300

300

300

2523
2541

300

300

300

300

2533
2542

300

300

300

300

300
300

300
300

300
300

300
300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

-

-

300

300

300

300

300

300

2533
2536
2545
2535
2543
2538
2545
2540
2552
2544
2551
2548
2551
2544
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ชือ-สกุล
1 นายปั ญญา เพ็ชรชู
2 นายไพโรจน์ วังบอน
3 นายธนฤษภ์ ทิพย์วารี

ตําแหน่ ง
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

สถานทีท าํ งาน
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. องค์ ประกอบเกีย วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนามในสาขาวิ ช าจิ ต รกรรม มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อเพิ มพู น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์จริ งให้แก่นกั ศึกษา โดยเป็ นการฝึ กปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการ ได้แก่ ฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการอืน ๆ หรื อฝึ กในหน่วยงานราชการ เอกชน และการฝึ กงานในห้องปฏิบตั ิการของศิลปิ น
หรื อหอศิลป์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นีQ
4.1.1 ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิงขึQน
4.1.2 บูรณาการความรู ้ทีเรี ยนมาเพือนําไปแก้ปัญหาในการปฎิบตั ิงานโดยใช้ขอ้ มูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปี การศึกษาที 2 หรื อ ปี การศึกษาที 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําศิลปนิพนธ์
ต้องเป็ นหัวข้อทีเกียวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยทําเป็ นส่ วนบุคคล
เป็ นโครงการทีมุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนาเพือกาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพือให้ก่อเกิดประโยชน์
ทัQงตัวนักศึกษาและสังคม
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
ปฏิบตั ิโครงการศิลปนิพนธ์เฉพาะบุคคล ตามหัวข้อ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตทีได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ตามสาขาวิชา มีการค้นคว้าพัฒนาเพือการสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง
โดยปฏิบตั ิตามระเบียบการทําศิลปนิพนธ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยการเขียนเอกสารประกอบผลงา
สร้างสรรค์ และจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสร้างสรรค์งานตามกรอบแนวคิดทีต่อยอดมาจากรายวิชาจิตรกรรม 7 และสามารถ
นําเสนองานในรู ปแบบของการแสดงนิทรรศการต่อสาธารณชน
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาจิตรกรรม 7 ให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานและมีการกําหนดการ
เสนอหัวข้อ เพือเป็ นแนวทางในการทําศิลปนิพนธ์ อีกทัQงมีตวั อย่างให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําศิลปนิพนธ์ โดยคณะกรรมการ อาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์ที
ปรึ กษา ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์และประเมินจากรายงานทีได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอในรู ปแบบ
การสร้างสรรค์เป็ นงานจิตรกรรมด้านเทคนิค รู ปแบบทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตน
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี งึ ประสงค์
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรก เรื องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการสื อสาร การมีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดี
มีการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชา
ทีเกียวข้อง มีกิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ ก่อนสําเร็ จ
การศึกษา
ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ

- นักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม มีการกําหนด
หัวหน้ากลุ่ม แสดงภาวะเป็ นผูน้ าํ และเป็ นสมาชิก
กลุ่มทีดี
- มีการส่ งเสริ มให้หมุนเวียนเปลียนหน้าที
รับผิดชอบการทํางานเป็ นกลุ่ม
- มีกติกาทีจะสร้างวินยั ให้ตนเอง เช่น เข้าเรี ยน
ตรงเวลา มาเรี ยนสมําเสมอเสริ มความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น

ด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

- มีการให้ความรู ้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
สร้างสรรค์ผลงานทีไม่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อม
และส่ งเสริ มเป็ นตัวอย่างทีเป็ นความผิดต่อคน
ในสังคม
-มีการส่ งเสริ มแนะนําให้คน้ คว้าอย่างมีระบบ
-มีการศึกษาดูงานศิลปกรรมทัQงศิลปกรรมโบราณ
และศิลปกรรมร่ วมสมัย
-มีการส่ งเสริ มการฝึ กการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะอย่างมีระบบ

ด้านทักษะพิสัย
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพืQนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุก คนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืQองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัQน ๆ ที
ยิงกว่านัQนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัQงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัQงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืQนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัQนมีพQืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึQน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัQงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีQ
1.มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2.มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3.สามารถนําหลักคุณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิบตั ิในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4.ดํารงวัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5.รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนีQ ยงั ต้องมี การสอดแทรกเนืQ อหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุ กกลุ่ มรายวิชาให้นักศึ กษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกําหนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสู ตรศึกษาทัวไป คณะศิลปะศาสตร์ มีการปลูกฝังให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ระเบียบวินยั มีหลักใน
การประพฤติปฏิ บตั ิ มุ่งเน้นให้มีความเสี ยสละเพือประโยชน์ของส่ วนรวม มีความซื อสัตย์ทQ งั ต่อตนเองและ
สังคม นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ขัQนพืQนฐาน เช่น การเข้าเรี ยนตามเวลาทีกําหนด การทํางานตามที
ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีของ
ตนเอง การยอมรั บฟั งความคิ ดเห็ น และเคารพสิ ทธิ ของบุ คคลอื น มี ความซื อสัตย์สุจริ ตทัQงต่อตนเองและ
บุคคลอื น ไม่ทาํ การทุ จริ ตในการสอบ ไม่ทาํ การลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ืนโดยปราศจากการ
อ้างอิง ดังนัQน อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับเนืQ อหาทีสอน รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี อาจารย์อาจมีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น การประกาศเกี ยรติคุณยกย่องนักศึ กษาที ทําความดี มีความเสี ยสละ และ
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินจากพฤติกรรมความมีวนิ ยั และความพร้อมเพรี ยงในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชัQนเรี ยน การส่ งงานตามทีได้รับมอบหมาย
ในระยะเวลาทีกําหนด
3.ประเมินจากการกระทําการทุจริ ตในการสอบ
4.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
นักศึ ก ษาต้องมี ความรู ้ ใ นสาขาวิช าอย่า งกว้า งขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้ ห ลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัQนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีQ
1.สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัวไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
2.มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.มีความรู ้ทีจําเป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีQสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
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2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
การจัดกิจกรรมเรี ยนการสอนทีมีความหลากหลาย มีกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี ทัQงนีQ ให้เป็ นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชาตลอดจนเนืQอหาสาระ
ของรายวิชานัQนๆ โดยอาจใช้วธิ ี การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนแบบตัQงคําถาม
การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา การแนะนําให้บทเรี ยนชัQนปี แรกผสมผสานกับการเน้นยํQาใน
ชัQน ปี ที สู ง ขึQ น เป็ นต้น นอกจากนีQ ควรจัด ให้ มี ก ารเรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง เช่ น เชิ ญ ผูเ้ ชี ยวชาญที มี
ประสบการณ์ตรงเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื อง เพือให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ทีหลากหลายเป็ นการ
ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่างๆ เช่น
1.การทดสอบย่อย
2.การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3.การนําเสนอรายงานในชัQนเรี ยน
4.ประเมินจากรายงาน/บันทึกการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา/โครงการ/อืน ๆ ทีนักศึกษาจัดทํา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และ
ผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนัQนอาจารย์ผสู ้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพือให้เกิดทักษะ
ทางปั ญญา ดังนีQ
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ ประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีQสามารถทําได้ในชัQนเรี ยน เช่น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหา การตัQงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัQนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา เป็ นต้น
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษา
2. สอนแบบตัQงคําถาม และอาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
3. มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนําเสนอในชัQนเรี ยน
4. จัด กิ จกรรม อภิ ป รายกลุ่ ม แสดงความคิ ด เห็ น โดยให้ นัก ศึ ก ษาได้มี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ในองค์ความรู ้ใหม่เพือให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
5. ทบทวนบทเรี ยนเดิม เชือมโยงสู่ บทเรี ยนใหม่
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามความเป็ นจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น แบบฝึ กหัด รายงานการ
วิเคราะห์แก้ไขปั ญหา ตรวจเนืQอหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า การ
ใช้ภาษาในเอกสารรายงาน การใช้สืออิเล็กทรอนิ กส์ ในการนําเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การตอบคําถาม หรื อการใช้แบบทดสอบ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ต รของศึ ก ษาทัวไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้า งขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใ ช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพืQนฐานของตนเองและของกลุ่ม อาจารย์ผสู ้ อนจึงต้องสอดแทรกความรู ้
ทัQงด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มที ดี รู ้ จกั
หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีQ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้ในการสอนทีมีการกําหนดกิจกรรมทีมีการทํางานเป็ นทีม การทํางานทีต้องอาศัยความร่ วมมือ
จากบุ ค คลหลายๆ ฝ่ าย หรื อต้อ งค้น คว้า หาข้อ มู ล จากบุ ค คลอื นๆ ตลอดจนมี ก ารสอดแทรกเรื องความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองและส่ วนรวม การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การมีบทบาทของผูน้ าํ และบทบาทของผู ้
ร่ วมทีมทํางาน กลยุทธ์ในการสอนใช้หลัก ดังนีQ
1. มอบหมายงานกลุ่ม
2. จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาอ่านบทเรี ยนล่วงหน้าแล้วนํามาถ่ายทอดให้เพือนฟังในชัQนเรี ยน
4. จัดให้มีภาคปฏิบตั ิในรายวิชา
5. การแนะนําหรื อให้บทเรี ยนในชัQนปี แรกทีเน้นยํQาในชัQนปี ทีสู งขึQน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ชัQนเรี ยน การสอบปฏิบตั ิ หรื อนักศึกษาประเมินเพือนร่ วมกลุ่มกิจกรรม เป็ นต้น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึ กษาสามารถศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจในประเด็น ปั ญหา สามารถเลื อกและประยุก ต์ใ ช้
เทคนิ คต่างๆ ทีเกี ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนีQ
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัQงเชิ งปริ มาณ และเชิ งคุณภาพ เพือการแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีQ อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัQนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ จ ัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นัก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ าก
สถานการณ์ ต่างๆ และนําเสนอการแก้ปัญหาที เหมาะสม โดยพัฒนาให้นักศึ กษาได้เรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธี การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทีหลากหลาย และการนําแนวความคิดไปสร้ างองค์ความรู ้ เพือพัฒนาองค์ความรู ้ เดิ มให้
ทันสมัยยิงขึQนต่อไป กลยุทธ์ทีใช้ เช่น
1. การใช้สือเคลือนไหว
2. การมอบหมายงานเดียว/กลุ่ม
3. การจัดให้มีรายวิชาโครงการ
4. การมอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนําเสนองานกลุ่ม
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการใช้สืออิเล็กทรอนิ กส์ ในการนําเสนอผลงาน หรื อการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี
การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตร์ และสถิติศาสตร์ ทีเกียวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษาในการสื อสาร ในเอกสารรายงาน และการนําเสนอ
ผลงานปากเปล่า
3. ประเมิ นจากการสังเกต การอภิ ปราย การร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น การตอบคําถาม อธิ บาย
ข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชัQนเรี ยน เป็ นต้น
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัQงเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์
3.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสําคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาทีกําหนด
2. สอดแทรกความซื อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
3. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชี พ
4. ให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา
5. ผูส้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี
3.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. การขานชือ การให้คะแนนการเข้าชัQนเรี ยนและการส่ งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรม
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3.2 ด้ านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญทางจิตรกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางจิตรกรรมอย่างต่อเนื อง
5. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาสามารถประยุกต์รูปแบบ เนืQอหาเทคนิค
ให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
3.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. เน้นหลักการทางทฤษฎีดา้ นจิตรกรรมและประยุกต์ทางปฏิบตั ิดา้ นทัศนศิลป์
2. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานทีจริ งโดยการศึกษาดูงานด้านทัศนศิลป์
3. เชิญผูเ้ ชียวชาญผูม้ ีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษด้านทัศนศิลป์
4. มีการเสนอโครงการส่ วนบุคคลเพือหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์
5. มีการปฎิบตั ิในสถานประกอบการด้านทัศนศิลป์
3.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการทีนําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชัQนเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
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3.3 ทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการออกแบบและ
แก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
3.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2. ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. มอบหมายงานทีส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
4. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารหรื อรายงานหน้าชัQนเรี ยน
3.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย
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3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทัQงในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีQนาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทQ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อม
ทัQงแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัQงของตนเองและของกลุ่ม
3.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
5. ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
3.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
2. พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
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3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจําเป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัQงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อใน
การนําเสนออย่างเหมาะสม
3.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. ส่ งเสริ มการค้นคว้า เรี ยบเรี ยงข้อมูลและนําเสนอให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูล
3.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
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3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
3.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
3.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนด้ านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. สร้างเจตคติทีดีต่อการฝึ กปฏิบตั ิ
2. จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในทีสาธารณะเพือกระตุน้ ให้
นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์และฝึ กปฏิบตั ิงานด้วยใจ
3.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัQนเรี ยน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์เป็ นต้น
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4. แผนทีแ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนีD
4.1 หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
ด้ านที 1 คุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพืQนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุกคนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืQองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัQน ๆ ที
ยิงกว่านัQนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัQงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัQงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืQนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัQนมีพQืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึQน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัQงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีQ
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิบตั ิในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํา รงวัฒนธรรมไทย เข้า ใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดํา เนิ น ชี วิตในสั ง คมได้อย่า ง
เหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนีQ ยงั ต้องมีการสอดแทรกเนืQอหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุกกลุ่มรายวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกําหนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น
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ด้ านที 2 ความรู้
1. นักศึกษาต้องมีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัQนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีQ
2. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัวไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
3. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีQสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ด้ านที 3 ทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนัQนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีQ
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2.สามารถสื บค้น ตีความ ประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีQ สามารถทําได้ในชัQนเรี ยน เช่ น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์
แก้ไขปั ญหา การตัQงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัQนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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ด้ านที 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ตรของศึ ก ษาทัวไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพืQนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัQงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีQ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
ด้ านที 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถศึ กษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลื อกและประยุกต์ใช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนีQ
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัQงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีQ อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัQนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ด้ านที 1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัQงเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์
ด้ านที 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญ
2. เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญอย่างต่อเนือง
5. สามารถประยุกต์รูปแบบ เนืQอหาเทคนิคให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดทํางานอย่างมีขQ นั ตอนและเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ข้อมูล และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหางานได้
3. สามารถรวบรวม ศึกษา ข้อมูล และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
ด้ านที 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั สังคมอย่างเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทQ งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื อง

มคอ.02

78

ด้ านที 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการปรับใช้เครื องมือและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัQงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อใน
การนําเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
ด้ านที 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน

มคอ.02

การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
จิตวิทยาทัวไป
พืQนฐานอารยธรรมไทย
มนุษยสัมพันธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
กฎหมายการค้า
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
วรรณคดีศึกษา

THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัวไป

HUM 1001
HUM 1002
HUM 1007
SOC 1004
SOC 1008
SOC 1017
THA 1001
THA 1002

รายวิชา
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ความรู้
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ทักษะทาง
ปัญญา

1









2









3
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1









2









3









ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ.02

                
                

1









คุณธรรม จริยธรรม

แผนทีแ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาจิตรกรรม
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4.1 หมวดวิชาศึกษาทัว ไป

79

ENL 1002
ENL 2003
ENL 2006
ENL 2007
ENL 2008
SCI 1003
SCI 1012
SCI 1014
SCI 1015
MTH 1011
MTH 1015
PED 1027
REC 1001

1

ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ

สนทนาภาษาอังกฤษ

การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

เคมีในชีวติ ประจําวัน

สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน

มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ

คอมพิวเตอร์ พQืนฐาน
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พQืนฐาน 

ลีลาศ

นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ

รายวิชา

2














3














4














คุณธรรม จริยธรรม
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ความรู้
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ทักษะทาง
ปัญญา

1














2














มคอ.02
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1














2














3














ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ART 1101
ART 1102
ART 1103
ART 1105
ART 2106
ART 3107
PAT 1209
PAT 1210
PAT 1211
PAT 1212

วาดเส้น
องค์ประกอบศิลปะ
กายวิภาค
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
ทฤษฎีสี
วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 1
จิตรกรรม 1
จิตรกรรม 2

รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม
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ความรู้
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มคอ.02








   
  
  

5

  




 
 

1 2 3 4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

 

 




 
 
 

3

ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ


  

 
 
  

4

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

6 1 2 3 4 1 2

ทักษะทางปัญญา

แผนทีแ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัย เพาะช่ าง
สาขาวิชาจิตรกรรม
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
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5

PAT 2213
PAT 2214
PAT 2215
PAT 2216
PAT 3217
PAT 3218
PAT 3219
PAT 3220
PAT 3221
PAT 3222

วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 2
องค์ประกอบศิลปะ 1
จิตรกรรม 3
จิตรกรรม 4
วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 3
องค์ประกอบศิลปะ 2
องค์ประกอบศิลปะ 3
ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่
จิตรกรรม 5
จิตรกรรม 6

รายวิชา












1











2











3

คุณธรรม จริยธรรม












 


 
 
 
 
 
 
 

1 2 3

ทักษะทางปัญญา
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5

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5 6 1 2 3 4 1 2 3

 


 
 
 
 
 
 
 

4

ความรู้
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1

  

  
  
  
  
  
 
  
  

2

มคอ.02












1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ









3

5
 



 
 
 

4

   
   









2

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

PAT 4223
PAT 4224
PAT 4225
PAT 2301
PAT 2302
PAT 3303
PAT 3304
PAT 4305
PAT 1319
PAT 2320

การศึกษาค้นคว้าศิลปะ
จิตรกรรม 7
ศิลปนิพนธ์
การเตรี ยมการฝึ กงาน
การฝึ กงาน
สัมมนางานจิตรกรรม
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
เทคนิคจิตรกรรมสี นQ าํ ภาพทิวทัศน์
จิตรกรรมกับศิลปประยุกต์

รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม
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1 2 3 4 5

ความรู้
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ทักษะทางปัญญา
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4 1 2

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ










2

มคอ.02
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3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ















2





1











3
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ











5

PAT 2321
PAT 2322
PAT 2323
PAT 2324
PAT 2325
PAT 2326
PAT 2327
PAT 2328
PAT 2329
GAR 2305
SCU 3306
CER 2327

ทัศนศิลป์ เบืQองต้น
การเขียนภาพสี ชอล์ก
ศิลปะ 3 มิติ
การจัดการงานอาชีพศิลปะ
สื อวัสดุในงานศิลปะ
ศิลปะกับสิ งแวดล้อม
ศิลปะร่ วมสมัยของไทย
การวิเคราะห์ศิลปกรรม
การจัดนิทรรศการ
ภาพพิมพ์ประยุกต์
ประติมากรรมประยุกต์
เครื องปัQ นดินเผาประยุกต์

รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม
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ความรู้
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

2 3 4 1 2
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ทักษะทางปัญญา
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ







5

มคอ.02

     
      
   











2

ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมายเหตุ *** สอดคล้องกับ หมวดที 4 ข้อ

ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุรกิจใหม่

AAC 3331 เครื องหนังสร้างสรรค์
AAC 3339 เครื องจักสาน
THP 2308 จิตกรรมไทยแบบประเพณี
THP 3310 จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย

รายวิชา

มคอ.02
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1

                

5

2

3
  

  

1

  



4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

  

3

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ



  

  

4

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
  

2

    

1
  

3

ทักษะทางปัญญา

    

2

ความรู้



1

คุณธรรม จริยธรรม

85

5

86

หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้กาํ หนดเป็ นระดับคะแนนต่างๆ ซึ งมีค่าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังนีQ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ว่าด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 ภาคผนวก ข )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ}ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรี ยนรู ้ทีกําหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสู ตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ตามทีกําหนดในรายละเอียดวิชา
2.1.3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียคะแนนสู งสุ ดและตําสุ ดของนักศึกษาในรายวิชาทีมีผสู ้ อนมากกว่าหนึง
คนเพือเป็ นมาตรฐานการประเมิน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิ ต ประเมินจากบัณฑิ ตแต่ละรุ่ นทีสําเร็ จการศึกษา ในด้านของ
เวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมันใจของบัณฑิ ตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจบการศึกษา
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิ ตทีไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที
เรี ย นรวมทัQง สาขาอื นๆ ที กํา หนดในหลัก สู ตร ที เกี ยวเนื องกับการประกอบอาชี พ ของบัณฑิ ตรวมทัQง เปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงขึ
ิ Qน
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาต้องขึQนทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหน่ วยกิ ต ทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยสะสม
ตลอดหลักสู ตรไม่ตากว่
ํ า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไม่มีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษา สุ ดท้ายได้
ค่าระดับคะแนน F หรื อ I หรื อ W หรื อ U จึงถือว่าเรี ยนจบหลักสู ตร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ว่า ด้ว ยเกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2552)

มคอ.02
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หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 การปฐมนิ เทศอาจารย์ใ หม่ เรื องบทบาท ความรั บ ผิดชอบต่ อผลการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาใน
รายวิชา
1.2 ชีQแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหลักสู ตร มอบเอกสารทีเกียวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสู ตร คู่มือการศึกษาและหลักสู ตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิ เรื องทักษะกระบวนการเรี ยนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
1.4 กําหนดอาจารย์พีเลีQยงเพือช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําปรึ กษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดเวทีให้อาจารย์นาํ เสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัQง เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้และ
พัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรื อ สัมมนา เพือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่ วม
เครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.1.4 การจัดทําเว็บไซด์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู ้
2.1.5 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน ๆ เช่น การวิจยั การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสัQนเป็ นต้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านต่ าง ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเกียวข้องกับการพัฒนาความรู ้ และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 ส่ งเสริ มการทําวิจยั องค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน และมีความ
เชียวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั หรื อกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
2.2.5 สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าฝึ กประสบการณ์งานจิตรกรรม ตามสถานประกอบการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยฯ
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หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตรจะมี คณะกรรมการประจํา หลักสู ตรรั บผิดชอบหลักสู ตร วางแผนจัดการเรี ย น
การสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์ผสู ้ อนติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนือง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ
ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
2. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมําเสมอ

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ

1. หลักสูตรทีสามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานทีกําหนดโดย มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุ งสมําเสมอ

2. ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรในระยะ 5 ปี

2. จํานวนวิชาเรี ยนทีมีภาคปฏิบตั ิ และ
วิชาเรี ยนทีมีแนวทางให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีทQ งั
3. จํานวนและรายชือคณาจารย์ประจํา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ ประวัติอาจารย์ คุณวุฒิประสบการณ์
เรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชาให้
และการพัฒนาอบรมของอาจารย์
นักศึกษาได้ศึกษาความรู ้ทีทันสมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ และหรื อ
4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที
ผูช้ ่วยสอน เพือกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความ ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
ใฝ่ รู ้
มหาวิทยาลัยทุก 2 ปี
5. ส่งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ไปดู 5. ประเมินผลโดยคณะกรรม การ
งานในหลักสูตรหรื อวิชาการทีเกียวข้อง ทัQง ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
ในและต่างประเทศ
6. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 6. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู ้ สําเร็ จ
การศึกษาทุกปี
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกใน
ระยะ 5 ปี
7. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื องมือวิจยั งบประมาณ
ความร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพือเป็ นข้อมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ
8. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตทีสําเร็ จ
การศึกษา
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2. การบริ หารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทัQงงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือจัดซืQอวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ฝึ กปฏิบตั ิ ปี ละ 2 ครัQง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม ีอยู่เดิม
ทรัพยากรทีเกี ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทยบริ การและ
สารสนเทศมีหนังสื อด้านศิลปกรรมศาสตร์ และด้านอืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น ส่ วนระดับคณะมี
หนังสื อ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนีQคณะฯ มีอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและสารสนเทศในการจัดซืQอหนังสื อ และตําราเกียวข้อง เพือบริ การ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซืQ อหนังสื อนัQน
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื อหนังสื อ ตลอดจนสื ออืน ๆ ทีจําเป็ นคณะฯ
จะต้องจัด สื อการสอนอื นเพื อใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื องมัล ติ มี เดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์ การทดลอง ทรัพยากร สื อ
และช่องทางการเรี ยนรู ้ ทีเพียบพร้อม
เพือสนับสนุนทัQงการศึกษาใน
ห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน และเพือการ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิ ทธิภาพ

1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนบรรยายทีมีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลองทีมี
เครื องมือทันสมัยและเป็ นเครื องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพือให้นกั ศึกษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครื อข่ายและห้องปฏิบตั ิการ
ทดลองเปิ ดทีมีทQ งั เครื องคอมพิวเตอร์และ
พืQนทีทีนักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง
หาความรู ้เพิมเติมได้ดว้ ยตนเองด้วย
จํานวนและประสิ ทธิภาพทีเหมาะสม
เพียงพอ
4. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทัQงหนังสื อ
ตําราและสื ออิเล็กทรอนิกส์เพือการเรี ยนรู ้

1. จัดทําบันทึกการใช้งาน
2. ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การด้านต่าง ๆ ทีเกียวกับการเรี ยน
การสอน และสื อด้านต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับทรัพยากรเพือการเรี ยนรู ้
และการปฏิบตั ิการ
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่และการพัฒนาอาจารย์ มีการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึQน
ไปในสาขาจิตรกรรมหรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง
3.1.2 การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่อาจารย์ ดําเนิ นการเพือพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล เช่น อาจารย์พีเลีQยง อาจารย์นิเทศ เข้ารับการอบรม
การสอน การเขียนรายละเอียดรายวิชา การผลิตสื อ ตํารา การสัมมนา ไม่นอ้ ยกว่าปี การศึกษาละ 1 ครัQง
3.1.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้านอื น เช่ น การศึ กษาดู งาน การขอตําแหน่ งทางวิชาการ
การศึกษาต่อ
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรตลอดจนปรึ กษาหารื อ
แนวทาง ทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
3.3 การแต่ งตัDงคณาจารย์ พิเศษ
การศึกษาสําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา หรื อการเชิ ญวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัวโมง และอาจารย์พิเศษ
นัQน ไม่วา่ จะสอนทัQงรายวิชาหรื อบางชัวโมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิอย่างตําปริ ญญาโท
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ
4.2 การเพิม ทักษะความรู้ เพือ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้อย่างสะดวก ซึ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง
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5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน ๆ แก่ นักศึกษา
คณะมี ก ารแต่ งตัQง อาจารย์ที ปรึ ก ษาทางวิช าการให้แ ก่ นัก ศึ ก ษาทุ ก คน โดยนักศึ ก ษาที มี ปั ญหา
ในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที
อาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัวโมงให้คาํ ปรึ กษา เพือให้นกั ศึกษา
เข้าปรึ กษาได้ นอกจากนีQ ต้องมีทีปรึ กษากิจกรรมเพือให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถทีจะยืนคําร้องขออุทธรณ์
ด้านการสอนของอาจารย์ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาจิตรกรรมนัQน คาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้านจิตรกรรม
นัQนแนวโน้มสู งขึQน ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ของผูป้ ระกอบการโดยเฉลียอยูใ่ นระดับดี
ทัQงนีQ คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยฯ จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกียวเนื องกับ
การประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพือนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่ งชีDผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชีQทQ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนือง 2 ปี การศึกษาเพือติดตาม
การดําเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทัQงนีQเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนิ นงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีQผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชีDผลการกําเนินงาน

ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที 5

1.อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนิ นงาน
หลักสู ตร
2.มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานสาขาวิชา
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิQ นสุ ดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิQ นสุ ดปี การศึกษา
6.การทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ทีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ว

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

มคอ.02

93

ดัชนีบ่งชีDผลการกําเนินงาน

ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที 5

8.อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนําด้า น
การจัดการเรี ยนการสอน
9.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครัQง
10.จํา นวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน ได้รั บ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13.นักศึกษามีงานทําภายใน 1ปี หลังสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ า
ร้อยละ 80
14.บัณฑิ ตที ได้งานทําได้รับเงิ นเดื อนเริ มต้นเป็ นไปตาม ก.พ.
กําหนดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ80
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ตัวบ่ งชีDบังคับ (ข้ อที)

1-5

X
X
X
1-5

1-5

1-5

1-5

หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที จะใช้ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที วางแผนไว้เ พื อพัฒ นาการเรี ย น
การสอนนัQนพิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรื อไม่ โดยอาจประเมินจาก การสร้างสรรค์ผลงาน การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชัQนเรี ยน ซึ งเมือรวบรวมข้อมูลจากทีกล่าว
ข้างต้นแล้ว นํามาประเมินเบืQองต้น ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการทีใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลียนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน เพือให้ได้ขอ้ มูลว่า
ผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจหรื อไม่ในเนืQ อหาทีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการดําเนิ นการเพือพัฒนา
การเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัQงด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชีQแจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีQแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สือการ
สอนในทุกรายวิชาผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมนัQนจะกระทํา เมือนักศึกษาเรี ยนอยูช่ Q นั ปี ที 4 และอาจต้องออก
ปฏิ บตั ิงานในรายวิชาการฝึ กงานเป็ นเวลา1ภาคการศึกษา ซึ งจะเป็ นช่วงเวลาทีอาจารย์จะไปนิ เทศนักศึกษา
ตลอดจนติดตามประเมินความรู ้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้หรื อไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อน
ด้อยในด้านใด ซึ งจะมีการรวบรวมข้อมูลทัQงหมดเพือการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร ตลอดจนปรับปรุ ง
กระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนทัQงในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชีQผลการดําเนินงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดย
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ทีได้รับการแต่งตัQงจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนีQ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 7 ข้อ
มีการดําเนินการครบ 9 ข้อ
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ
ตามตัวบ่งชีQผลการดําเนินงาน ตามตัวบ่งชีQผลการดําเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทัQงในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชากรณี ทีพบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถทีจะดําเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานัQน ๆได้ทนั ทีซึงก็จะเป็ นการ
ปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนัQนควรทําได้ตลอดเวลาทีพบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทัQง
ฉบับนัQน จะกระทําภายในระยะเวลา 5 ปี ทัQงนีQ เพือให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
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.ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชา
รหัสวิชาและชื อวิชา
กลุ่มวิชาชีพเลือก
PAT 2301
การเตรี ยมการฝึ กงาน
Preparation On The Job Training
PAT 2302
การฝึ กงาน
On The Job Training
PAT 3303
สัมมนางานจิตรกรรม
Painting Seminar
PAT 3304
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
PAT 4305
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
Entrepreneurship for New Venture Creation
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ตารางเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
หัวข้ อ
1.ชือหลักสู ตร

2.ชือปริญญา

3.หน่ วยงานรับผิดชอบ

4.คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2552)
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม)
Bachelor of Fine Arts (Painting)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
B.F.A. (Painting)
สาขาวิชาจิตรกรรม
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.6 หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสู ตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา หรื อเทียบเท่า

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม)
Bachelor of Fine Arts (Painting)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
B.F.A. (Painting)
สาขาวิชาจิตรกรรม
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
2.2.1 รั บผู ้ สํ า เร็ จการศึ กษาไม่ ต ํ ากว่ า
มัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
หรื อหลั กสู ตรระดั บประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาสายศิลปกรรม
หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคั ด เลื อ กผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษาตาม
ระเบียบการคัดเลื อกเพือศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบ
การสอบคัดเลื อกเพือเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
กําหนด
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2552)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

5.โครงสร้ างหลักสู ตร

โครงสร้ างหลักสู ตร
รวม 136 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
32 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาพืQนฐานวิชาชี พ
38 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาชี พพืQนฐาน
14 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาชี พศิลปะประจําชาติ 24 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชี พบังคับ
42 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชี พเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
รวม 131 หน่ วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทัวไป
31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืQนฐานวิชาชี พ
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ
63 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก
19 หน่วยกิต
2.3.1 แผนศึกษา (ฝึ กงาน)
กลุ่มวิชาฝึ กงาน
7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป 12 หน่วยกิต
2.3.2 แผนศึกษา (สหกิจศึกษา)
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

6.รายวิชา

2.1 กลุ่มวิชาพืนD ฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพืนD ฐาน
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1104 ทฤษฎีสี
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
2.1.2 กลุ่มวิชาชีพพืนD ฐานวิจติ รศิลป์
PAT1101 วาดเส้นลวงตา 3 มิติ
PAT2102 วาดเส้นเทคนิค
PAT2103 ทัศนศิลป์ เบืQองต้น
PAT2104 องค์ประกอบศิลปะ 1
PAT3105 องค์ประกอบศิลปะ 2
PAT3106 องค์ประกอบศิลปะ 3
PAT3107 วาดเส้นสร้างสรรค์
PAT3108 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่

2.1 กลุ่มวิชาพืนD ฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพืนD ฐาน
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2552)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
PAT 1201 จิตรกรรม 1
PAT 1202 จิตรกรรม 2
PAT 2203 จิตรกรรม 3
PAT 2204 จิตรกรรม 4
PAT 3205 จิตรกรรม 5
PAT 3206 จิตรกรรม 6
PAT 4207 จิตรกรรม 7
PAT 4208 ศิลปนิพนธ์

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
PAT 1209 ทฤษฎีสี
PAT 1210 วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 1
PAT 1211 จิตรกรรม 1
PAT 1212 จิตรกรรม 2
PAT 2213 วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 2
PAT 2214 องค์ประกอบศิลปะ 1
PAT 2215 จิตรกรรม 3
PAT 2216 จิตรกรรม 4
PAT 3217 วาดเส้นเพืองานจิตรกรรม 3
PAT 3218 องค์ประกอบศิลปะ 2
PAT 3219 องค์ประกอบศิลปะ 3
PAT 3220 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่
PAT 3221 จิตรกรรม 5
PAT 3222 จิตรกรรม 6
PAT 4223 การศึกษาค้นคว้าศิลปะ
PAT 4224 จิตรกรรม 7
PAT 4225 ศิลปนิพนธ์
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
PAT2301 การเตรี ยมการฝึ กงาน
PAT2302 การฝึ กงาน
PAT3303 สัมมนางานจิตรกรรม
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
PAT3304 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
PAT4305 สหกิจศึกษา
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PAT 1301 เทคนิคจิตรกรรมสี นQ าํ ภาพทิวทัศน์
PAT 1302 คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบศิลปะ
PAT 1303 การ์ตูนกับภาพล้อ
PAT 2304 จิตรกรรมกับศิลปะประยุกต์
PAT 2305 ประติมากรรมกับศิลปะประยุกต์
PAT 2306 ภาพพิมพ์กบั ศิลปะประยุกต์
PAT 2307 การเขียนภาพเทคนิคสี ชอล์ค
PAT 2308 คอมพิวเตอร์เพืองานทัศนศิลป์
PAT 2309 ศิลปะ 3 มิติ
PAT 2310 การจัดการงานอาชีพศิลปะ
PAT 3311 สื อศิลปะ
PAT 3312 ศิลปะกับสิ งแวดล้อม
PAT 3313 วิวฒั นาการการ์ตูนไทย
PAT 3314 ศิลปะร่ วมสมัยของไทย
PAT 3315 การสร้างสรรค์ศิลปะแนวไทย
PAT 3316 การวิเคราะห์ศิลปกรรม
PAT 4317 การศึกษาค้นคว้าศิลปะ
PAT 4318 การจัดนิทรรศการ

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนใน
สาขาวิชาจิตรกรรม แต่ตอ้ งไม่ซQ าํ กับรายวิชาในแผนการ
ศึกษาของสาขานัQน หรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชา
อืนๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนโดย
ไม่นบั หน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา
และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว ไป
PAT1319 เทคนิคจิตรกรรมสี นQ าํ ภาพทิวทัศน์
PAT 2320 จิตรกรรมกับศิลปประยุกต์
PAT2321 ทัศนศิลป์ เบืQองต้น
PAT2322 การเขียนภาพสี ชอล์ก
PAT2323 ศิลปะ 3 มิติ
PAT2324 การจัดการงานอาชีพศิลปะ
PAT3325 สื อวัสดุในงานศิลปะ
PAT3326 ศิลปะกับสิ งแวดล้อม
PAT3327 ศิลปะร่ วมสมัยของไทย
PAT3328 การวิเคราะห์ศิลปกรรม
PAT4329 การจัดนิทรรศการ
GAR2305 ภาพพิมพ์ประยุกต์
SCU3306 ประติมากรรมประยุกต์
CER2327 เครื องปัQ นดินเผาประยุกต์
AAC3331 เครื องหนังสร้างสรรค์
AAC3339 เครื องจักสาน
THP2308 จิตกรรมไทยแบบประเพณี
THP3310 จิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
ART4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้าง
ธุรกิจใหม่
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนใน
สาขาวิชาจิตรกรรม แต่ตอ้ งไม่ซQ าํ กับรายวิชาในแผนการ
ศึกษาของสาขานัQน หรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชา
อืนๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยน
โดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที
ปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
1. ทีป รึกษาหลักสู ตร
1.รศ.ดร. อิสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
2.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุ นธราภิวฒั ก์ รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
3.ดร.อนันต์ เตียวต๋ อย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
1.อาจารย์มงคล ไชยวงศ์
2.ว่าที9ร้อยตรี ศรัทธา สิ นสาธิ ตสุ กุล
3.อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
4.อาจารย์สุรกิจ ปรางสร
5.อาจารย์เรวดี ใจชุ่ม
6.อาจารย์อนันต์ ปรัชญนันทน์
7.อาจารย์ธง อุดมผล
8.อาจารย์สมพร แต้มประสิ ทธิ

ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ สํานักส่ งเสริ มฯ
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์วโิ ชค มุกดามณี
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เบญจรงค์ โควาพิทกั ษ์เทศ
3. นายธวัชชัย สมคง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูเ้ ชียวชาญผูอ้ าํ นวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเ้ ชียวชาญคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กรรมการบริ หารสํานักพิมพ์ Fine Art จํากัด
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ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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